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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento que se submete à aprovação da Câmara Municipal para envio à Assembleia 

Municipal de Lisboa e posterior publicação, constitui a alteração do Plano de Pormenor do Eixo 

Urbano Luz Benfica, adiante designado por PPEULB, submetido a aprovação da Câmara Municipal a 

18 de dezembro de 2013, através da Proposta nº 856/2013 e sujeito a Discussão Pública durante o 

período de 15 de janeiro e 13 de fevereiro de 2014, do qual resultou o Relatório de Ponderação que 

constitui peça complementar integrante do presente plano. 

O Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica foi aprovado por deliberação da Assembleia 

Municipal de 16 de Maio de 1996, publicado no D.R. nº 70, II Série, de 24 de Março de 1997 e foi alvo 

de duas alterações em regime de âmbito simplificado para as subunidades 2.1. e 4.6. publicadas, 

respetivamente, no D.R. nº 162, II Série, de 16 de Julho de 2002 e D.R. nº 52, II Série, de 13 de Março 

de 2008. 

A alteração proposta no presente Plano de Pormenor foi efetuada com base no estabelecido no nº 8 

do artigo 100º do D.L. nº 380/99, de 22 de Setembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 

D.L. nº 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

Ao longo dos treze anos que decorreram desde a entrada em vigor deste instrumento de 

planeamento, detetaram-se diversas alterações das circunstâncias ao nível da gestão de algumas das 

subunidades territoriais em que o plano se subdivide, pelo que se pretende agora proceder à sua 

alteração. 

A necessidade de prosseguir com uma avaliação dos vários equipamentos existentes e propostos; da 

reavaliação das infraestruturas, que entretanto evoluíram, atualizando e ponderando os traçados 

das obras existentes e projetadas; da reapreciação do desenho urbano do plano nomeadamente, 

para a Av. Marechal Teixeira Rebelo; da apreciação dos compromissos que foram estabelecidos 

durante a elaboração do plano em vigor; das várias retificações que têm que ser efetuadas e da 

intenção em conciliar e harmonizar a estrutura verde (Quinta da Granja), conduziram à premente 

alteração do plano. 

A proposta que agora se apresenta tem por base as orientações constantes nos Termos de 

Referência do plano. 
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2. OBJECTIVOS DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE 1997  

2.1. OBJECTIVOS PROGRAMÁTICOS 

Os objectivos da alteração do plano, de acordo com os Termos de Referência aprovados e a sua 

concretização na atual proposta de alteração do PPEULB, operam em torno dos seguintes propósitos: 

a) Avaliação das necessidades de Equipamentos a implementar na globalidade do plano, tendo 

como enquadramento as cartas de equipamentos em vigor (Carta Educativa de Lisboa, Carta de 

Equipamentos de Saúde, Carta de Equipamentos Sociais/Rede de Creches, Carta Desportiva e 

todas as carências que incidem sobre a faixa etária de maior idade); 

b) Reavaliação das Infra-estruturas, actualizando e ponderando os traçados das obras existentes e 

as não realizadas, especificamente:  

- Praça do Fonte Nova / Estacionamento subterrâneo, 

- Túnel de ligação na área do complexo escolar, 

- Rua da Venezuela no sentido poente à Av. Gomes Pereira, necessita de se proceder ao seu 

alargamento; 

c) Reapreciação do desenho urbano para a Av. Marechal Teixeira Rebelo; 

d) Reavaliação do enquadramento urbano e jurídico dos compromissos do plano que não se 

concretizaram, designadamente:  

- Loteamento localizado no extremo Sudoeste da Quinta da Granja de Cima, 

- Relocalização da Associação “O Companheiro” Associação de Fraternidade Cristã, Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS) de utilidade pública, sem fins lucrativos, 

- Judo Clube de Portugal, 

- Armazéns de Móveis do Norte, 

- Lote 1690 da Av. do Colégio Militar, 

e) Rectificações e acertos ao plano que deverão ser integrados no âmbito desta alteração, 

nomeadamente:  
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- Revisão da implantação dos lotes XXVI e XXVII, que não cumprem o afastamento estipulado 

pelo artigo 59º do RGEU; necessidade de um novo interior do quarteirão onde estes lotes se 

inserem necessita de um novo desenho urbano,  

- Acautelar a implantação dos lotes XVII, XVIII e XIX, situados debaixo do viaduto da 2ª Circular, 

zona classificada pelo regulamento do plano como área canal e em que se considera inviável a 

sua implementação,  

- Acerto da área do lote 34,  

- Consideração sobre implementação de alguns lotes, com novas profundidades de empenas 

bem como alteração de usos ao nível do piso térreo, 

- Articulação da banda de edifícios confinantes com a Quinta da Granja, 

- Acertar o desenho de lotes, na sequência da alteração em regime simplificado havida na 

subunidade 4.6 (aviso nº 7891/2008 publicado no D.R. II Série n.º 52 de 13 de Março), que obriga 

à redefinição da implantação dos lotes confinantes, existentes na subunidade 4.5 que lhe é 

adjacente;  

f) Estrutura Verde - Quinta da Granja - A importância de operacionalizar a Estrutura Ecológica 

Municipal, tem nesta área da cidade importância acrescida, pois consolida uma grande parte do 

território do plano; 

g) Manutenção do principal objectivo do PP anterior – Mantem-se válido na presente proposta o 

objectivo de “criação na área em estudo de condições que permitam o desenvolvimento de um 

núcleo terciário de qualidade (…) com um ambiente de eleição, onde o espaço verde integrado 

no tecido urbano tenha lugar de relevo. A Quinta da Granja assume assim uma enorme 

importância. Este espaço, único pelas suas características, comporá, com o bosque do palacete 

do Conde de Carnide e os espaços exteriores da área das escolas (…) um conjunto de elementos 

que proporcionarão a ligação do parque periférico a Monsanto”.  
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3. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL E HISTÓRICO 

3.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

A área de intervenção localiza-se no quadrante noroeste do Município e ocupa uma superfície de 

aproximadamente 113ha, abarcando as freguesias de Benfica, São Domingos de Benfica e Carnide. A 

área de intervenção está delimitada conforme indicado nas peças desenhadas que integram o plano. 

A norte delimita-se pela Rua de Ana de Castro Osório e prolongamento do seu eixo para nascente até 

à 2ª Circular e alinhamento das fachadas viradas a sul dos edifícios do Bairro Novo de Carnide. 

A poente o limite é a Estrada do Poço da Cidade, trecho da Rua da Actriz Adelina Abranches, Rua da 

Actriz Maria Matos, trecho da Quinta do Charquinho e da Rua República da Bolívia, alinhamento das 

fachadas norte do quarteirão localizado entre a Rua da República da Bolívia e a Avenida do Uruguai, 

Avenida do Uruguai e Avenida de Gomes Pereira. 

A sul o limite é o trecho da Rua de Carolina Michaelis de Vasconcelos e Estrada do Calhariz de 

Benfica. 

E a nascente delimita-se pela Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis, trecho da Estrada de Benfica, 

Rua Professor Reinaldo dos Santos e 2ª Circular. 

O território que enquadra a área de intervenção, está estruturado por duas vias principais (Avenida 

Lusíada, Avenida dos Condes de Carnide) e uma via arterial (Avenida General Norton de Matos – 2ª 

Circular) que estabelecem ligações importantes em toda a envolvente do plano. 

Na área de intervenção destacam-se duas grandes manchas: a primeira caracterizada por uma 

grande zona verde (Quinta da Granja) e a segunda representada pela área reservada a equipamento 

escolar (Quinta de Marrocos), onde se destacam vários edifícios com alguma qualidade 

arquitectónica. 

A restante área, que envolve o miolo central do plano, polarizado pelo eixo da Estrada de Benfica, a 

nascente e poente, caracteriza-se por uma malha urbana em grande parte já consolidada, com 

necessidade pontual de ser estruturada. 
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Figura 1 - Localização e Enquadramento da Área de Intervenção 
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3.2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Desde os séculos XVII e XVIII que o eixo da Estrada de Benfica, com as suas quintas e palácios, 

funcionava como a principal via de acesso do vale de Benfica ao centro de Lisboa. 

“Bastará dizer que a envolvente rural da cidade de Lisboa contava com o lindo vale de Benfica 

enquanto terreno de caça e produção agrícola para a nobreza dos séculos XVI, XVII e XVIII, 

aparecendo então vários conjuntos de palacetes e quintas (Conde de Carnide, Marquês de Fronteira, 

Conde de Farrobo, Duque de Cadaval) ao redor dos quais se estruturaram núcleos habitacionais 

(Calhau, Carnide, Calhariz) que vieram complementar os já existentes (Luz, Benfica, Carnide). Neste 

período consolidou-se a estrutura da propriedade fundiária que virá mais tarde, já no séc. XX, a 

marcar profundamente o tipo de desenvolvimento imobiliário e, sobretudo, a rede viária principal (a 

Estrada de Benfica era na época a principal via de acesso ao centro de S. Sebastião da Pedreira).” 

(Excerto da proposta do PPEULB, coordenação geral Prof. Arq. Frederico George, 22/3/1995) 

Na segunda metade do séc. XIX foi construída a linha de caminho-de-ferro para Sintra, o que 

estimulou a expansão habitacional, reforçada pelo aparecimento, no início do séc. XX, do eléctrico, 

até às Portas de Benfica. 

 

Figura 2 - Área de Intervenção sobre Cartografia Histórica – Planta Silva Pinto 1911 
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“No final dos anos 50, com o surgimento do transporte público rodoviário e posteriormente, do 

metropolitano, iniciou-se o grande desenvolvimento imobiliário da área, de «promoção» 

fundamentalmente privada. Todo este eixo, de Sete Rios ao limite do concelho e para lá, foi entregue 

à iniciativa privada como que em compensação pela obrigatoriedade e rigor a que fora submetida 

nas operações dos Olivais. Propriedade fundiária dividida em unidades de bom tamanho (as quintas 

dos séc. XVII e XVIII) para conversão em unidades urbanas, proprietários colaborantes, pressões 

demográficas para localização de nova habitação, ausência de planos de conjunto e de pormenor 

acobertada posteriormente por um plano geral vago mas que fornecia a necessária cobertura legal, 

(…) promoção privada em operações avulsas e levadas a cabo por pequenos construtores, ausência 

de profissionais especializados competentes, tais foram os elementos de base do processo que 

resultou no tecido urbano de baixa qualidade, com rede viária mal dimensionada, não estruturada e 

de funcionamento caótico, pleno de carências de toda a espécie e desenho medíocre, fracturado e 

desinteressante, corporizando-se numa arquitectura quando muito anódina, que prevalece na área 

em estudo.» (Excerto do PPEULB, coordenação geral Prof. Arq. Frederico George, 22/3/1995). 

A área-plano é atravessada por um troço da Estrada de Benfica, eixo estruturante antigo, de ligação 

do centro de Lisboa e aos subúrbios a noroeste, via S. Sebastião da Pedreira, e que determinou uma 

urbanização de tipo linear ao longo da estrada sobretudo datável dos séc. XIX, sujeita a processos de 

substituição do edificado durante o séc. XX. 

Os limites da área de intervenção do plano englobam - em parte, coincidem – com as delimitações de 

três das mais importantes quintas deste território no início do séc. XX: de norte para sul, as quintas 

dos Condes de Carnide, da Granja e de Marrocos. O tecido habitacional constituído na 2ª metade do 

séc. XX, resulta de sucessivas desanexações e do loteamento de franjas dessas mesmas 

propriedades, cuja marca permanece na morfologia e usos dominantes na área-plano. 

Em antigos terrenos da Quinta dos Condes de Carnide construíram-se o Centro Comercial Colombo, o 

Hospital da Luz e o quartel da 3ª Companhia do Regimento de Sapadores Bombeiros. 

A Quinta da Granja mantém até hoje parte importante do seu terreno original, constituindo área 

verde de produção e recreio no quadro do PDM em vigor; a antiga Quinta de Marrocos constitui área 

de equipamentos de ensino secundário (Esc. Sec. José Gomes Ferreira) e superior (Instituto 

Politécnico de Lisboa).  

A este território sobrepuseram-se, na época contemporânea, vias rápidas de grande intensidade de 

tráfego com articulações à rede regional e nacional: a Av. Condes de Carnide e a 2ª Circular, nos 
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limites norte e sul da área-plano, a qual é ainda atravessada pela Av. Lusíada. Esta foi inaugurada em 

1997, coincidindo com a abertura do Centro Comercial Colombo, que determinou um acréscimo 

previsível de tráfego, atendendo à sua dimensão e capacidade de atração. 
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4. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  

4.1. Plano Regional de Ordenamento do Território da AML (PROTAML) 

O PROT-AML tornou-se eficaz através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002 de 8 de 

Abril. 

Segundo o nº 2 do art.º 24º do RJIGT os planos municipais de ordenamento do território devem 

adequar-se às orientações do Plano Regional. 

Assim, segundo o Modelo Territorial traduzido no PROT-AML a área de intervenção é abrangida pela 

Unidade Territorial 2 – “Lisboa Centro Metropolitano”, mais especificamente na Subunidade “Coroa 

Envolvente de Lisboa”. 

No que respeita às ações urbanísticas que integram o Esquema de Modelo Territorial, a área de 

intervenção encontra-se classificada como “Área Urbana a articular/ou qualificar” estando 

estabelecido no subcapitulo 3.2 do capítulo IV – Normas Orientadoras um conjunto de ações 

urbanísticas: 

a) Concretizar a articulação interna, funcional e urbanística, destes territórios, assim como as 

relações com os territórios envolventes, através do reforço das acessibilidades locais e 

metropolitanas, da qualificação dos núcleos degradados e da criação e valorização de espaço 

público associado à implementação da REM; 

b) Concretizar os mecanismos de classificação e proteção das áreas ribeirinhas, assim como a 

definição das áreas a afetar às atividades de recreio e lazer, salvaguardando os valores naturais e 

o património paisagístico; 

c) Rever os índices urbanísticos que permitam o aumento das áreas afetas a espaço público, 

espaços verdes, espaços para equipamentos coletivos, rede viária estruturante e áreas de 

circulação de peões e de estacionamento, nas áreas urbanas existentes e nas novas áreas a 

urbanizar; 

d) Promover a relocalização, reconversão ou modernização das áreas industriais em situação de 

declínio, abandono ou que causem problemas graves ao sistema urbano vizinho (nomeadamente 

poluição hídrica, atmosférica ou de outro tipo), privilegiando novos usos compatíveis com a 

proximidade habitacional, em particular os serviços de apoio às atividades económicas e a 

criação de espaço público.” 

Relativamente à Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização Ambiental, a área de intervenção 

do PPEULB não se insere na Rede Ecológica Metropolitana (REM). 

Quanto às orientações na área da Qualidade do Ar, estabelecidas na norma 2.8.6.3 os instrumentos 

de planeamento territorial deverão promover: 
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“… 

c) É favorecida a utilização de transportes públicos, planeados de forma integrada, destacando-se as 

ligações intermodais dos vários modos de transporte, a instalação de parques de estacionamento na 

periferia dos centros urbanos facilmente acessíveis aos meios de transporte público, e a redução dos 

lugares de estacionamento nas zonas urbanas centrais já servidas por uma adequada rede de 

transportes públicos; 

d) As vias rodoviárias, existentes ou previstas, comportam os movimentos gerados, mantendo, nas 

próprias vias, bem como nos seus acessos, boas condições de circulação que promovam a redução 

das emissões em hora de ponta; 

e) O tráfego de longa distância é desviado para o exterior das áreas urbanas ou das «zonas 

sensíveis», de modo a reduzir o incómodo e as emissões aí verificadas.” 

4.2. PDM em vigor 

A proposta de plano compatibiliza-se de uma maneira geral à revisão do P.D.M., publicada a 30 de 

agosto de 2012 (cf. Deliberação nº46/AML/2012 e Deliberação nº47/AML/2012), assumindo as suas 

orientações.  

Da análise do Plano Diretor Municipal importa salientar que a área em causa é essencialmente um 

Espaço Consolidado, Central e Residencial – Traçado Urbano C (cf. Título III, Capítulo IV, Secção II, 

Subsecção I, do Regulamento do P.D.M.), de acordo com a Planta de Ordenamento do P.D.M., 

Qualificação do Espaço Urbano, Planta nº 4.1, havendo ainda um Espaço Central e Residencial a 

consolidar (cf. Título III, Capítulo IV, Secção III, Subsecção I, do Regulamento do P.D.M.), próximo do 

Cemitério de Benfica. 

Existe uma grande área, correspondente à Quinta da Granja, que constitui um Espaço Verde de 

Recreio e Produção (cf. Título III, Capítulo IV, Secção II, Subsecção III, Artigo 50º, do Regulamento do 

P.D.M.) bem como, um Espaço de Uso Especial de Equipamentos consolidado (cf. Título III, Capítulo 

IV, Secção II, Subsecção IV, do Regulamento do P.D.M.) afeto às escolas preparatórias, à Escola 

Superior de Educação, ao Instituto Superior de Comunicação Social e ao Museu e Quartel do 

Regimento de Sapadores de Bombeiros e ainda um Espaço de Usos Especial de Equipamentos a 

consolidar (cf. Título III, Capítulo IV, Secção III, Subsecção IV, Artigo 65º, do Regulamento do P.D.M.). 

Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal (cf. Planta nº 4.2 e Título III, Capítulo II, Secção I, 

Subsecção I, do Regulamento do P.D.M.) importa referir que tanto a Quinta da Granja como a área 
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envolvente da 2ª Circular constituem Espaços Verdes e Espaços Verdes de Enquadramento a Áreas 

Edificadas (cf. Título III, Capítulo II, Secção I, Subsecção I, Divisão II, Artigos 14º e 15º, do 

Regulamento do P.D.M.), estes últimos correspondentes à Escola Secundária José Gomes Ferreira e à 

zona do Hospital da Luz. 

Salienta-se que existe uma área da Estrutura Ecológica Fundamental que pretence ao sistema 

húmido e outra ao sistema de corredores estruturantes (cf. Título III, Capítulo II, Secção I, Subsecção 

I, Divisão I, Artigos 13º e 12º, do Regulamento do P.D.M.). 

Note-se que na área da Quinta da Granja existe uma Bacia de Retenção / Infiltração Pluvial. 

A área de intervenção é marginada a sul, a nascente e a norte por infraestruturas viárias de 1º e 2º 

nível nacional e municipal, respetivamente, estando enquadradas no PDM como Espaço de Uso 

Especial de Infraestruturas (cf. Título III, Capítulo II, Secção II, Subsecção V, Artigo 56º, do 

Regulamento do P.D.M.) e como Espaço Verde de Enquadramento a Infraestruturas Consolidados 

(cf. Título III, Capítulo II, Secção I, Subsecção III, Artigo 52º, do Regulamento do P.D.M.). 

Figura 3 - Qualificação do espaço urbano Figura 4 - Estrutura ecológica municipal 
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Na planta de qualificação do espaço urbano ainda é possível identificar um geomonumento a sul da 

área da quinta da Granja – Geomonumento da Rua Mestre Lima de Freitas (cf. Título III, Capítulo II, 

Secção II, Subsecção II, Artigo 34º, do Regulamento do P.D.M.). 

No âmbito dos Riscos Naturais e Antrópicos I (cf. Planta nº 4.4 e cf. Título III, Capítulo II, Secção I, 

Subsecção III, Artigo 22º, do Regulamento do P.D.M.), a vulnerabilidade às inundações é moderada 

na Estrada de Benfica, na Av. do Uruguai, entre o Hospital da Luz e o Centro Comercial Colombo e 

junto à Escola Secundária José Gomes Ferreira. E é elevada na Av. Gomes Pereira, junto ao Cemitério 

de Benfica, junto à Escola Preparatória Pedro Santarém e junto ao Centro Comercial Fonte Nova. 

Verifica-se ainda, susceptibilidade moderada na ocorrência de movimentos de massa em vertentes 

(cf. Título III, Capítulo II, Secção I, Subsecção III, Artigo 23º, do Regulamento do P.D.M.), junto à 

Escola Superior de Comunicação Social e junto à Escola Secundária José Gomes Ferreira. 

Relativamente aos Riscos Naturais e Antrópicos II (cf. Planta nº 4.5 e cf. Título III, Capítulo II, Secção 

I, Subsecção III, Artigo 24º, do Regulamento do P.D.M.), verifica-se que a vulnerabilidade sísmica dos 

solos é moderada e muito elevada na Estrada de Benfica e na envolvente da Quinta da Granja. 

 

Figura 5 - Riscos Antrópicos II 

 

Figura 6 - Riscos Antrópicos I 

 

Na Planta de Condicionantes de Infraestruturas (cf. Planta nº 4.6) verifica-se que algumas vias fazem 

parte da Rede Principal do Sistema de Drenagem e que existe uma Bacia de Retenção / Infiltração 
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Pluvial (cf. Título III, Capítulo II, Secção I, Subsecção II, Artigo 19º, do Regulamento do P.D.M.) junto à 

Quinta da Granja. 

Existe também uma Área de Proteção do Traçado Provável do Caneiro de Alcântara bem como, uma 

área afecta ao traçado das Linhas de Metro existentes e das Linhas de Metro em estudo. 

No que respeita à Planta de Acessibilidades e Transportes (cf. Planta nº 4.7) salienta-se que as vias 

são de um modo geral, da Rede Rodoviária Municipal – 3º nível, sendo a Av. Lusíada de 2º nível. 

Note-se que a 2ª Circular é do 1º nível da Rede Rodoviária Nacional. 

A zona entre a Av. do Uruguai e o Cemitério de Benfica constitui um conjunto de intersecções a 

estudar prioritáriamente. 

O Estacionamento (cf. Título III, Capítulo V, Secção VI, Artigos 73º a 79º, do Regulamento do P.D.M.) 

na área do plano encontra-se classificado como zona D em toda a área de intervenção com excepção 

na área envolvente à Estação de Metro do Colégio Militar que se encontra em zona A (junto à 

estação de metro do Colégio Militar). 

De acordo com a Planta de Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública (cf. Planta 

nº 4.8 e cf. Título II, Artigos 7º e 8º, do Regulamento do P.D.M.)), existe uma área do domínio hídrico 

fluvial, junto à Quinta da Granja, um marco geodésico na área de equipamento de ensino do IPL, 

uma área de servidão militar aeronáutica (Base Aérea nº1, Sintra) uma área de servidão do Centro 

Radioeletrico Nacional – Estação Emissora de Alfargide e ainda zona de protecção e zona non 

aedificandi a cemitérios (cemitéro de Benfica). 

No que respeita ao Sistema de Vistas (cf. Desenho nº3) o P.D.M. não estabelece condicionantes. 
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Figura 7 - Condicionantes a Infraestruturas Figura 8 - Acessibilidades e Transportes 

 

Note-se ainda, que o Plano propõe edificação nos lotes 37 e 38, localizados em espaço verde de 

recreio e produção (Art. 50º, do Regulamento do P.D.M.). 

A edificação nestes lotes justifica-se no âmbito da proposta de plano, funcionando o lote 37, em 

conjunto com os lotes 36a, 36b e 36c, como elemento de remate da banda edificada existente entre 

as ruas Prof. Santos Lucas e José Marinho, na sequência da relocalização da subunidade 3.4. 

O lote 38 destina-se a equipamento, cuja utilização deverá estar relacionada com o usufruto do 

futuro parque urbano. 

Este lote foi pensado para albergar a associação “O Companheiro”, cujas atividades de formação em 

áreas como carpintaria e jardinagem se enquadram no âmbito da conservação do futuro parque. Este 

tipo de equipamento é válido para o local em que se insere, mesmo que aquela associação não 

venha a ocupar estas instalações. 
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A. CARACTERIZAÇÃO 

5. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

5.1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem como objetivo descrever a área de intervenção do PPEULB: a) do ponto de 

vista dos equipamentos e do espaço público mais relevantes, estruturantes e simbólicos do 

território, efetuando um breve enquadramento do processo de territorialização e b) do ponto de 

vista do edificado e da sociodemografia.  

Para a caraterização do edificado e da sociodemografia utilizaram-se os dados censitários de 1991, 

2001 e 2011, numa perspetiva de evolução e comparação. Contudo, dado que à data de elaboração 

desta análise ainda não estão disponíveis os restantes indicadores dos Censos 2011 (com um nível de 

desagregação dos dados ao nível da subsecção estatística) utilizaram-se os dados dos Censos 2001. 

Para se proceder à caraterização do território em apreço efetuou-se uma divisão da área de 

intervenção do plano em três unidades de análise, considerando as áreas homogéneas e a rede viária 

que delimita o território, física ou simbolicamente (são os casos da Avenida Lusíada e da Estrada de 

Benfica). 

Desde 1995 (ano do início da elaboração do plano) que o processo de territorialização da área de 

intervenção do PPEULB conheceu mudanças significativas que importam contextualizar no âmbito da 

intervenção no território. 

A necessidade de se proceder a esta caraterização surge da necessidade de alteração do PPEULB (de 

1997). De acordo com os Termos de Referência do PPEULB (Fevereiro de 2010) procedeu-se à 

alteração do respetivo plano, nomeadamente dos “objetivos programáticos”, conforme refere o 

documento: “A monitorização do plano, consubstanciada através da avaliação das ‘Situações 

Urbanísticas – Análise das Necessidades de Adaptação’, determinou a necessidade de prosseguir com 

uma apreciação dos vários equipamentos existentes e propostos; na reavaliação das Infraestruturas, 

que entretanto evoluíram, atualizando e ponderando os traçados das obras existentes e as 

projetadas; da reapreciação do desenho urbano do plano nomeadamente para a Av. Marechal 

Teixeira Rebelo; da apreciação dos compromissos que foram estabelecidos durante a elaboração do 
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plano em vigor; das várias retificações que têm que ser efetuadas e da intenção em conciliar e 

harmonizar a estrutura verde (Quinta da Granja), levam à premente alteração do plano”. [TR; 2010]1 

O PPEULB tem uma área de intervenção de 113 hectares a qual se inclui, em grande parte, na 

freguesia de Benfica (aproximadamente 71%/ 80 hectares). A zona norte do plano inclui-se na 

freguesia de Carnide (aproximadamente 27%/ 30 hectares) e, uma pequena parte, a nascente, na 

freguesia de São Domingos de Benfica (aproximadamente 2%/ 3 hectares). 

 

5.2. ESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO: BREVE ENQUADRAMENTO 

Num breve apontamento histórico, constatou-se que o aparecimento da linha urbana de caminho-

de-ferro para Sintra, na segunda metade do século XIX, estimulou a expansão habitacional associada 

às estações de comboio (especialmente a atual Estação de Benfica) da área de intervenção em 

estudo. O surgimento do Elétrico (nos primeiros decénios do século XX) vem reforçar a Estrada de 

Benfica enquanto via principal de acesso (entre o centro e as Portas-de-Benfica). No final dos anos 50 

do século XX, a confluência do transporte em linha de comboio (ligeiro e pesado) com o transporte 

público rodoviário (primeiramente) e conjugadamente com o Metropolitano de Lisboa (iniciado em 

Sete Rios) propicia o desenvolvimento urbano (fundamentalmente de iniciativa privada). 

Atualmente, a área de intervenção do PPEULB é fortemente marcada pelo desenvolvimento 

imobiliário (iniciado em meados do século XX), com preponderância na Avenida Gomes Pereira 

(expansão de prédios nos anos 50 e 60 até aos dias de hoje), na Avenida do Uruguai (no seguimento) 

e sobretudo pelas redes viárias principais.  

A Estrada de Benfica (foi, inicialmente, a principal via de acesso ao centro da cidade, atualmente 

reservada aos corredores Bus e acessos locais), onde se destacam as ligações à 2ª Circular - Avenida 

General Norton de Matos (a via principal de acesso ao Norte do país, através da Autoestrada A1, ao 

IC19 – Concelhos de Amadora e Sintra e ao Eixo-Norte/Sul), à Avenida Lusíada (importante na ligação 

de cariz urbano considerada de atravessamento rápido entre a periferia e o centro, surgida em 1997) 

e à Avenida Marechal Teixeira Rebelo de acesso à CRIL (Cintura Regional Interna de Lisboa, 

completada em meados de 2011, com múltiplos acessos: entradas múltiplas em Lisboa, IC19, A5, 

CREL – Cintura Exterior Regional de Lisboa, etc.). 

                                                           
1 Alteração do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica - Termos de Referência; Câmara Municipal de Lisboa; 

Fevereiro 2010. 
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As áreas habitacionais, de comércio e serviços (ao nível do solo ou, nalguns casos em pisos 

superiores), concentram-se ao longo do eixo formado pela Estrada de Benfica (que marcou 

profundamente o tipo de desenvolvimento imobiliário desta zona e, sobretudo, a rede viária), da 

Avenida Gomes Pereira, artéria relativamente estabilizada do ponto de vista da construção, com 

expansão residencial a partir dos anos 50, com boa acessibilidade à Estação de Benfica de caminho-

de-ferro, o que contribuiu para uma gradual mudança de usos de residencial em comercial e de 

serviços.  

A norte desta avenida, encontra-se a antiga Fábrica Simões, com arquitetura do início do século XX, 

que se prevê requalificada em complexo habitacional, com áreas de comércio e serviços e 

equipamento público.  

Outras expansões residenciais estabilizaram-se ao longo da Avenida do Uruguai (anos 70 e 80), da 

Avenida do Colégio Militar (expansão habitacional dos anos 90 e 2000), adjacentes à Quinta da 

Granja e na Rua Professor Reinaldo dos Santos (na freguesia de São Domingos de Benfica), nos anos 

70 e 80. 

 

5.3. EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO RELEVANTES: ATUALIDADE 

Subdividindo a área de intervenção do plano em áreas homogéneas (áreas delimitadas para efeitos 

de estudo e planificação) e segundo a rede viária, podemos considerar três áreas de análise (cf. 

Figura Nº1): 

A) Uma área a norte, com limite a norte marcado pela Avenida Marechal Teixeira Rebelo (a 

norte do Centro Comercial Colombo) e a sul pela Avenida Lusíada (Unidade de Análise 1 –

UA1). Esta área é, em grande parte, coincidente com a divisão administrativa de Carnide; 

B) Uma área ao centro, fortemente marcada pela Quinta da Granja, mas que para efeitos de 

análise simplificada, considera-se a via da Estrada de Benfica até ao extremo nascente 

(entrecruzando com o viaduto da Avenida General Norton de Matos – 2ª Circular) – Unidade 

de Análise UA2; 

C) Uma área a sul, entre a Estrada de Benfica e a 2ª Circular (Unidade de Análise UA3). 

Estas subdivisões têm em consideração as áreas homogéneas (delimitadas em função de critérios de 

morfologia urbana) estudadas noutros planos desta edilidade (nomeadamente para o Plano Diretor 

Municipal), considerando-se também as vias da rede viária, por constituir, muitas vezes, um conjunto 
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de barreiras físicas à mobilidade suave ou cortes na malha urbana contínua (como são caso disso a 

Avenida Marechal Teixeira Rebelo, a Avenida Lusíada e a Avenida General Norton de Matos – 2ª 

Circular). Como refere o Diagnóstico Sócio-urbanístico da cidade de Lisboa2, “Uma Área Homogénea 

corresponde a uma mancha territorial de desigual dimensão, de construção ou não, dotada de uma 

coerência urbanística e/ou marcada por elementos físicos que a distinguem de (outras) zonas 

homogéneas que lhe são contíguas. Ou seja, tratando-se de uma mancha residencial, seja o caso de 

um bairro da cidade, essa zona homogénea seria definida pela coerência do seu edificado (tipo e 

época de construção, volumetria, funções dominantes, entre outros), conferindo-lhe uma alegada 

identidade urbana. O critério elegível é, essencialmente, o da homogeneidade morfológica”. 

 

Figura 9 - Unidades de Análise e Áreas Homogéneas 

 
Nota: Números 1,2,3, etc. referem-se a equipamentos e/ou espaço público. 

Neste capítulo, efetua-se uma descrição da situação existente relativamente a equipamentos 

(privados e públicos) de relevo (marcantes na área, quer pela influência económica, social, etc. na 

cidade quer pelo significado simbólico) e do espaço público, nomeadamente as hortas urbanas da 

Quinta da Granja. Assim, de acordo com a subdivisão proposta, temos a salientar em cada uma das 

três unidades de análise:  

                                                           
2
 “Diagnóstico Sócio-Urbanístico”; Cidade de Lisboa; Perspetiva Censitária (2001); CML; Licenciamento Urbanístico e 

Planeamento Urbano; Coleção de Estudos Urbanos – Lisboa XXI-4; Outubro de 2004; pág. 172 
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Na UA1: 

(1) A nascente desta unidade situa-se o Centro Comercial Colombo com cerca de 132.311 m2 e 404 

lojas, sendo que todo o complexo imobiliário que inclui para além do Centro Comercial as Torres de 

Escritórios apresenta uma área de 189.517m2. Este complexo tem uma importância simbólica e de 

referência nas grandes superfícies comerciais. Nas imediações do Estádio da Luz (Sport Lisboa 

Benfica), esta unidade comercial, inaugurada em Setembro de 1997, é muito visitada e conhecida em 

todo o país. Favorecida pelo terminal de autocarros e a estação de metropolitano do Colégio Militar 

permite aos visitantes um fácil acesso ao local. 

A arquitetura do espaço, bem como a sua decoração original, foram adaptadas à época dos 

Descobrimentos Portugueses. As praças e ruas no interior do centro têm nomes alusivos à época 

quinhentista. Em 2011, conclui-se o projeto com a construção das Torres Oriente e Ocidente. Estas 

torres foram destinadas a instalação de empresas, representando um conjunto significativo de 

serviços empresariais a operar na zona. 

(2) Junto ao C. C. Colombo, encontram-se as instalações do Museu do Regimento de Sapadores 

Bombeiros e a Estação 3ª Companhia de Intervenção. O Museu está instalado desde 2004 num 

edifício de construção e arquitetura moderna. Implantado numa área de aproximadamente 7 200m2, 

divide-se por quatro pisos, congregando uma nave principal de exposições, sala de exposições 

temporárias, auditório, espaço de animação infanto-juvenil, centro de documentação e reservas. 

“Beneficiando de uma brilhante e valiosíssima colecção de carros de combate a incêndios, de 

diferentes períodos temporais [séculos XVIII a XX], tipificados por veículos de tracção braçal, 

hipomóvel, motorizada, rebocáveis e transportáveis, o acervo do Museu é também composto por 

diversos tipos de maquetas, miniaturas, aparelhos, bombinhas e extintores, sistemas de 

comunicações, fardamentos, materiais e ferramentas e muitos outros objectos que foram parte 

integrante dos bombeiros e da sua história”3. 

(3) No extremo poente, encontra-se o Hospital da Luz, uma referência nacional nos serviços 

hospitalares, inaugurado em 2007. O Hospital da Luz reúne um hospital de agudos e um hospital 

residencial num complexo integrado de saúde, formado por uma equipa de mais de 400 médicos 

residentes e colaboradores. “O Hospital da Luz disponibiliza todas as valências médicas e cirúrgicas, 

com ênfase em áreas diferenciadas organizadas em centros de excelência. (…) A arquitetura do 

                                                           
3
 www.rsblisboa.com.pt 
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hospital foi concebida em conformidade com os mais elevados padrões de segurança privilegiando a 

funcionalidade, bem como o conforto e a privacidade dos doentes e das suas famílias”4. 

Na UA2: 

(4) Junto ao viaduto da Avenida Lusíada (a Sul) situa-se o interface multimodal do Colégio Militar. 

Aqui converge o Linha Azul do Metropolitano e um conjunto de autocarros que servem a área 

metropolitana de Lisboa. De fato, este conjunto de transporte tornou a área muito acessível para a 

população residente e população flutuante que se desloca aos equipamentos existentes na área, 

principalmente ao Centro Comercial Colombo e Hospital da Luz.  

O conjunto de transportes públicos, a rede viária principal e secundária e o estacionamento público 

(principalmente por baixo do viaduto da Avenida Lusíada e estacionamento do C. C. Colombo) 

reforçam muito a acessibilidade a esta zona, o que tem trazido para a área o grande potencial de 

desenvolvimento. 

(5) O Parque Urbano e Hortícola da Quinta da Granja constituam um património de valor 

paisagístico, ambiental e cultural inegável e está integrado na estrutura ecológica municipal. Como 

referia em 1995, a Proposta de Plano do PPEULB, “No âmbito do presente Plano de Pormenor, 

também a CML lhe reconhece valoração particular ao definir no Programa (…) o seguinte ‘objetivo 

operacional do Plano de Pormenor’: ‘integrar a Quinta da Granja com valor patrimonial na estrutura 

verde principal (Parque Periférico) ‘. 

(…) Assim a unidade normalmente referida apenas por Quinta da Granja, é na verdade constituída 

por duas sub-unidades, a Quinta da Granja de Cima, propriedade particular e a Quinta da Granja de 

Baixo, propriedade da CML. 

De facto, essencial no desenvolvimento das propostas para o local, resultam cenários diferenciados 

de aproveitamento da zona, caso se possa considerar toda a Quinta da Granja como uma unidade a 

desenvolver em termos de Parque Urbano de uso colectivo, ou a Quinta Granja de Cima como zona 

verde de uso privado e apenas a Quinta da Granja de Baixo como Parque Urbano de uso colectivo”. 

[PPEULB, 1995]. 

A horta urbana na Quinta da Granja tem cerca de 38 talhões de cultivo os quais foram atribuídos por 

concurso público, contando a "comunidade envolvida" com espaços exclusivos para cultivo, em que 

                                                           
4 

www.hospitaldaluz.pt/
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cada hortelão tem cerca de 150 metros quadrados para cultivo e acesso a água para rega e uma casa 

de arrumos. 

O Parque Urbano da Quinta da Granja constitui uma zona de recreio que aposta na mobilidade suave 

(peões e bicicletas, integrando parte da rede de ciclovias). 

Na UA3: 

(6) Nesta unidade encontra-se o complexo do Fonte Nova (centro comercial de média dimensão e 

habitação), de grande valor simbólico e de referência na área, com estacionamento fronteiro à 

superfície e numa zona com significativo comércio e serviços de proximidade. 

(7) O Instituto Superior de Comunicação Social (ISCS), surgido em 1994, integrado no Instituto 

Politécnico de Lisboa, construído na cumeada do chamado morro de Marrocos (atual Campus de 

Benfica). 

(8) A Escola Superior de Educação de Lisboa (ESEL) e Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) do 

Instituto Politécnico de Lisboa (Campus de Benfica). 

(9) Escola Secundária José Gomes Ferreira. 

(10) Escolas Básicas Integradas Quinta de Marrocos e Pedro de Santarém. 

(11) Junta de Freguesia de Benfica (antiga sede do Sport Lisboa Benfica). 

(12) Estádio da Luz (Sport Lisboa Benfica) – fora da área de intervenção. 

(13) Estação de Caminho-de-ferro de Benfica – fora da área de intervenção. 

 

5.4. CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO E SOCIODEMOGRAFIA (CENSOS 2001-

2011) 

A caraterização do edificado e da sociodemografia é feita de acordo com os dados do Censos: 

momentos censitários 1991, 2001 e 2011, procurando, sempre que possível, analisar numa 

perspetiva micro/ macro-analítica comparativa (relação entre a área de intervenção e o município). À 

data da elaboração do presente relatório só estão disponíveis os dados provisórios dos Censos de 

2011, nomeadamente os principais indicadores: edifícios; alojamentos; população residente, 

presente e famílias (quantitativos). É possível recorrer a outros indicadores contudo, só estão 
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disponíveis para a dimensão geográfica da freguesia. Como tal, utilizaram-se dados dos Censos de 

2001 para outros indicadores do edificado e da sociodemografia. 

5.4.1. CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO 

No que concerne à análise do edificado, pode verificar-se (cf. Quadros Nº1 e Nº2) que 97% dos 

edifícios são predominantemente clássicos e que a sua distribuição ocorre maioritariamente entre 

1946 e 1985 (78%). Embora se trate de dados dos Censos de 20015, pode constatar-se que o tecido 

urbano é formado sobretudo na década de 60 impulsionado pelas infraestruturas da rede viária e da 

ferrovia (Lisboa-Sintra). 

Edifícios Nº % 

Edifícios clássicos
6
 210 97% 

Edifícios não clássicos 6 3% 

Total 216 100% 

Quadro 1 - Edifícios 
Fonte: Censos 2001 

Anos de Construção Nº % 

Antes de 1919  6 3% 

Entre 1919 e 1945 7 3% 

Entre 1946 e 1960 44 21% 

Entre 1961 e 1970 70 33% 

Entre 1971 e 1980 28 13% 

Entre 1981 e 1985 24 11% 

Entre 1986 e 1990 4 2% 

Entre 1991 e 1995 9 4% 

Entre 1996 e 2001 18 9% 

Total 210 100% 

Quadro 2 - Anos de Construção do Edificado 
Fonte: Censos 2001 

No seguinte cartograma (cf. Figura Nº2), pode verificar-se, ao nível da subsecção estatística7, a 

concentração do edificado habitacional mais intensa ao longo da Avenida Gomes Pereira e da Estrada 

                                                           
5
 No momento só é possível a análise desta e outras variáveis (com nível de desagregação) de acordo com os Censos de 

2001. 
6
 Edifício cuja estrutura e materiais empregues tem um caráter não precário e duração esperada de 10 anos pelo menos 

(INE, 2011). 
7
 A subsecção estatística, a norte do plano, não foi considerada uma vez que não existem valores (dentro da área de 

intervenção) e os valores existentes nesta subsecção estão fora da área de intervenção. Outras subsecções ou parte delas 
não se consideraram por não apresentarem valores significativos ou por situarem-se parcialmente fora da área de 
intervenção e, como tal, podendo desvirtuar os dados. 
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de Benfica (entre 18 e 38 edifícios de habitação)8 e a nascente da Quinta da Granja (entre 12 a 17 

edifícios de habitação), expansão habitacional mais recente. 

 

 

Figura 10 - Nº de Edifícios por Subsecção Estatística 
Fonte: Censos 2011 (cartograma gerado por SIG9) 

O número de alojamentos por subsecção estatística (cf. Figura Nº3) apresenta uma distribuição 

aproximadamente proporcional ao número de edifícios, destacando, neste caso, a Rua Professor 

Reinaldo dos Santos (entre 151 a 228 alojamentos), o que permite deduzir uma densidade de 

alojamentos mais elevada esta subsecção. 

  

                                                           
8
 Os intervalos de valores à subsecção estatística dos edifícios (e também para os “alojamentos” e “residentes”, nas figuras 

nº3 e nº4) foram estipulados segundo o método das “quebras naturais” (Natural Breaks – Jenks) do software SIG ArcGIS 
9.3.1. 
9
 Sistema de Informação Geográfica 
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Figura 11 - Nº de Alojamentos por Subsecção Estatística 
Fonte: Censos 2011 (cartograma gerado por SIG) 

A análise dos alojamentos (em similitude com o termo fogo municipal) permite reforçar a 

representação social de que a área de intervenção contempla um edificado cuja função essencial 

será de residência habitual de famílias (84% - cf. Quadro Nº3) – valor que aumentou 17% no período 

entre 2001 e 2011 (cf. Quadro Nº4). Todavia, pode-se caracterizar a área como sendo tendo sofrido 

um processo de terceirização ao longo das décadas em virtude da crescente urbanidade, pelas vias de 

acesso e pelo potencial de desenvolvimento alavancado pelos transportes públicos. 

Alojamentos Nº % 

Alojamentos familiares de residência habitual10 2417 84% 

Alojamentos familiares de residência não habitual 474 16% 

Total 2891 100% 

Quadro 3 - Alojamentos Familiares 
Fonte: Censos 2001 

 

Pode verificar-se contudo, pela análise do indicador “edifícios” (cf. Quadro Nº4 e Gráfico Nº5), um 

crescimento na ordem dos 7% no edificado (embora possamos englobar aqui os edifícios residências 

                                                           
10 Alojamento familiar ocupado que constitui a residência habitual ou principal de pelo menos uma família (INE, 2011). 
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ou outros, nomeadamente para equipamentos), ao invés do recrudescimento no decénio decorrente 

entre 1991 e 2001 (períodos censitários). Verifica-se pois, que o crescimento dos alojamentos (para 

habitação) foi de 17%, contrastando também com o recrudescimento entre 1991 e 2001 (-7%). 

Conclui-se de fato, que no último decénio a área de intervenção tem um impulso forte na 

componente do edificado. 

Conforme aludia a Proposta de Plano, o PPEULB (1995) propunha a terciarização progressiva dos 

usos do solo, através da reconversão de pisos térreos dos edifícios existentes e da dominância dos 

serviços e equipamentos em novas áreas construídas, atendendo o propósito de não aumentar a 

população (e respetiva densidade populacional) por forma a não reduzir os padrões aceitáveis de 

qualidade urbana (cf. Gráficos Nº1, Nº2 e Nº3). Graficamente apresentam-se os seguintes valores, 

para a habitação, sector terciário e equipamentos (e outros): 

 

Gráfico 1– Situação em 1995 Gráfico 2 – Objetivos pós-Plano 1995 Gráfico 3 – Objetivos Alteração Plano 

 
  

Fonte: PPEULB, 1995 Fonte: PPEULB, 1995 Fonte: PPEULB, 2012 

 

Pela análise dos gráficos anteriores, constata-se a importância decrescente, em termos de objetivos 

do plano, da funcionalidade residencial da área de intervenção. O plano atual (alteração) promove, 

ao invés, um investimento no setor dos equipamentos: o objetivo de 8% em 1995 passa para 17,1% 

em 2012, mais que duplica. O setor terciário, apesar de manter valores consideravelmente 

significativos também decresce (de 43,4% em 1995 passa para 39,8% em 2012). 

5.4.1.1. Estado de Conservação do Edificado 

O edificado nesta área da cidade apresenta características diversas resultantes quer dos diferentes 

usos, quer das diferentes épocas em que foi construído.  

O estado de conservação do edificado é, de maneira geral, razoável ou bom, em toda a área de 

intervenção do Plano. A exceção é o edifício fabril da fábrica Simões, que se encontra em estado de 

degradação, mas trata-se de uma situação temporária, tendo sido aprovado para o local um 
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loteamento em que está prevista a manutenção das fachadas principais, com interesse 

arquitetónico.   

O número de pisos dominante na área do Plano é geralmente definido pela largura do arruamento 

fronteiro, pela aplicação direta do artigo 59º do RGEU, dominando os edifícios de 4 pisos a 8 pisos e, 

em zonas mais desafogadas, 10 pisos ou mais. 

Na Estrada de Benfica e na Avenida Gomes Pereira estão as estruturas edificadas com construção 

mais antiga, incluem edifícios do início do séc. XX, tais como os edifícios a manter (total ou 

parcialmente) da antiga Fábrica Simões e o edifício da junta de Freguesia de Benfica. Posteriormente 

aparecem a Av. do Uruguai e a Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos e mais recentemente foram 

construídas a Av. Lusíada e a Av. do Colégio Militar. 

A Estrada de Benfica e a Av. Gomes Pereira são vias essencialmente habitacionais, com comércio e 

serviços ao nível do piso térreo, havendo, quer numa quer noutra, outros usos, dados tanto pelas 

escolas preparatórias como pela antiga fábrica Simões.  

 

 

  

Figura 12 - Av. Gomes Pereira Figura 13 - Estrada de Benfica  

 

Na Estrada de Benfica o estado de conservação das escolas é razoável ou bom, tendo havido obras 

de manutenção e construção recentes, na escola Pedro de Santarém. 
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Figura 14 - Edifícios recentes na Escola Pedro de Santarém 

 

Na Av. Gomes Pereira existe a única situação assinalável de ruína e mau estado de conservação em 

toda a área do Plano, a antiga Fábrica Simões. 

  

Figura 15 - Estrutura de contenção de fachada e antigo edifício – Fábrica Simões 
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Na Av. do Uruguai, como na Rua Dr. José Baptista de Sousa e Rua Prof. Santos Lucas, o uso 

predominante também é o habitacional, com 6 pisos e mais (edifícios dos anos 60/ 70) e o edificado 

encontra-se em razoável estado de conservação. 

 

Figura 16 - Avenida do Uruguai 

 

A Av. do Colégio Militar também é essencialmente habitacional e a maioria da construção é bastante 

mais recente (anos 90 do séc. XX), bem como o Hospital da Luz e o Centro Comercial Colombo. 

  

Figura 17 - Av. do Colégio Militar Figura 18 - Hospital da Luz 
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A Escola Superior de Comunicação Social, desenhada pelo Arquiteto Carrilho da Graça, constitui 

outro estabelecimento de ensino na área, bem como a Escola Secundária José Gomes Ferreira e o 

Instituto Superior de Educação (Escola do Magistério Primário). 

  

Figura 19 - Instituto Superior de Educação Figura 20 - Escola Superior de Comunicação Social 

A maior parte da área do Plano encontra-se consolidada, existindo no entanto, zonas de remate 

urbanístico que importa resolver. 

5.4.2. CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

De acordo com os dados provisórios dos Censos de 2011 é possível analisar os indicadores 

constantes do Quadro Nº4. Numa perspetiva de evolução e de comparação entre momentos 

censitários (1991;2001;2011) e pela análise do Quadro Nº4 e dos Gráficos Nº4 e Nº5 constata-se o 

seguinte: 

• Ao nível dos indicadores “edifícios” e “alojamentos”, o decénio 2001-11 marca uma 

tendência contrária ao decénio 1991-01, com crescimentos de 7% e 17%, respetivamente (Cf. 

Gráfico Nº5); 

• Ao nível do indicador “residentes”, o último decénio é marcado por uma perda de população 

residente de -7%, seguindo a tendência mais acentuada entre 1991-2001, em -21%, não 

obstante o crescimento do edificado e dos alojamentos; registe-se, no entanto, o aumento 

do número de famílias (3%) no último decénio contrariando a tendência do decénio 1991-

2001 (-7%), com um agregado familiar média de 2,1 indivíduos (2,7 – 1991 e 2,3 – 2001) – cf. 

Gráfico Nº4); esta tendência é também verificada ao nível do município, em que a população 

diminui e aumenta o número de agregados familiares e diminui a dimensão média da família 

(de 2,7 indivíduos em 1991 passa para 2,1 em 2011); 
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• A média de alojamentos por edifício, para 2011, é de 14,5 alojamentos, o que pressupõe 

edificado de volumetria significativa (em média 7 pisos de habitação), com uma ocupação de 

0.77 indivíduos por alojamentos, o que pressupõe a existência de alojamentos vagos 

(considerando a média familiar de 2,1 indivíduos) e uma diminuição da densidade 

demográfica: de 514 indivíduos por km2 em 2001 passa para 478 indivíduos por km2 em 

2011. 

 

Indicador 1991 1991->01 2001 2011* 2001->11 

 Nº Nº/Km2  Nº Nº/Km2 Nº Nº/Km2 % 

Edifícios 236 21 -8% 216 19 232 21 7% 

Alojamentos 3.095 274 -7% 2.891 256 3.370 298 17% 

Famílias 2.697 239 -7% 2.511 222 2.596 230 3% 

Residentes 7.351 651 -21% 5.798 514 5.398 478 -7% 

Homens 3.473 308 -24% 2.639 234 2.374 210 -10% 

Mulheres 3.878 343 -19% 3.159 280 3.024 268 -4% 

Ø Família 2,7  -15% 2,3  2,1  -10% 

*Dados Provisórios; 

Quadro 4 - Indicadores Principais (Comparativo Censos 1991 -> 2011) 
Fonte: Censos 1991;2001;2011 

Gráfico 4 – Famílias e Residentes: evolução Gráfico 5- Edifícios e Alojamentos: evolução 

  

Censos 1991;2001;2011 Censos 1991;2001;2011 

O número de residentes por subsecção estatística (cf. Figura Nº4) tem também uma 

proporcionalidade com o número de “alojamentos” e “edifícios” na sua distribuição, ao longo das 

Avenidas Gomes Pereira, do Colégio Militar e da Estrada de Benfica (entre 359 e 493 residentes), de 

que se deduz maior densidade populacional (por edifícios e alojamentos). 
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Figura 21 - Nº de Residentes por Subsecção Estatística 
Fonte: Censos 2011 (cartograma gerado por SIG) 

No que se refere à estrutura etária (não obstante a significativa desatualização dos dados dos Censos 

2001), importa salientar que mais de metade da população (56%) da área de intervenção situava-se 

num escalão etário dos 25 aos 64 anos, correspondente a um ciclo de vida ativo (cf. Quadro Nº5). 

Salienta-se, todavia, um valor significativo de 21% de população com 65 ou mais anos, valor que está 

de acordo com a tendência de envelhecimento da população do município. 

Estrutura de Idades Nº % 

Residentes com idade entre 0 e 4 anos 199 3% 

Residentes com idade entre 5 e 9 anos 152 3% 

Residentes com idade entre 10 e 13 anos 133 2% 

Residentes com idade entre 14 e 19 anos 301 5% 

Residentes com idade entre 20 e 24 anos 513 9% 

Residentes com idade entre 25 e 64 anos 3271 56% 

Residentes com 65 ou mais anos 1229 21% 

Total 5798 100% 

Quadro 5 – Estrutura de Idades 
Fonte: Censos 2001 
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Em termos de “habilitações literárias” registam-se os dois valores mais significativos aos níveis dos 

Ensino Superior (29%) e do Secundário (23%) – cf. Quadro Nº6. Igualmente significativo no contexto 

do município de Lisboa são os valores relativamente altos para residentes que não sabem ler nem 

escrever, que na área de intervenção em apreço é demonstrativo deste cenário (8%).  

Estrutura das Habilitações Literárias Nº % 

Residentes sem saber ler nem escrever 421 8% 

Residentes com 1º ciclo do ensino básico completo 943 17% 

Residentes com 2º ciclo do ensino básico completo 390 7% 

Residentes com 3º ciclo do ensino básico completo 734 13% 

Residentes com ensino secundário completo 1278 23% 

Residentes com curso médio completo 154 3% 

Residentes com um curso superior completo 1621 29% 

Total 5541 100% 

Quadro 6 - Estrutura das Habilitações Literárias 
Fonte: Censos 2001 

A estrutura da atividade da população residente tem a seguinte distribuição pelos três setores de 

atividade, salientando-se 85% dos indivíduos empregados no setor terciário (cf. Quadro Nº7), que de 

acordo com o cenário do município, está em consonância com a estruturação do tecido produtivo. 

Setores de Atividade Nº % 

Residentes empregados no sector primário 9 0% 

Residentes empregados no sector secundário 425 15% 

Residentes empregados no sector terciário 2461 85% 

Total 2895 100% 

Quadro 7 - Setores de Atividade 
Fonte: Censos 2001 

Do total da população da área de intervenção, metade (50%) estava em situação de emprego e 50% 

sem atividade económica, dos quais 1% estava à procura do 1º emprego e 2% estavam à procura de 

novo emprego (cf. Quadro Nº8). Da população sem atividade económica, 22% eram pensionistas e 

reformados. 
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(Des)Empregados, pensionistas e sem atividade económica Nº % 

Residentes empregados 2895 50% 

Residentes desempregados à procura do 1º emprego 46 1% 

Residentes desempregados à procura de novo emprego 121 2% 

Residentes sem atividade económica 2736 47% 

Total 5798 100% 

Residentes pensionistas e reformados 1280 100% 

Quadro 8 - (Des)Empregados, pensionistas e sem atividade económica 
Fonte: Censos 2001 

Em termos de grupos socioeconómicos de pertença da população ativa (cf. Quadro Nº9), importa 

salientar os Quadros intelectuais e científicos (15%), Empregados administrativos do comércio e 

serviços (11%) e os Quadros técnicos intermédios (7%).  
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Grupo Socioeconómico Nº % 

Empresários com profissões intelectuais, científicas e técnicas 15 0% 

Empresários da indústria, comércio e serviços 13 0% 

Empresário do sector primário 0 0% 

Pequenos patrões com profissões intelectuais e científicas 68 1% 

Pequenos patrões com profissões técnicas intermédias 27 0% 

Pequenos patrões da indústria 31 1% 

Pequenos patrões do comércio e serviços 114 2% 

Pequenos patrões do sector primário 0 0% 

Profissionais intelectuais e científicos independentes 21 0% 

Profissionais técnicos intermédios independentes 9 0% 

Trabalhadores industriais e artesanais independentes 13 0% 

Prestadores de serviços e comerciantes independentes 28 0% 

Trabalhadores independentes do sector primário 0 0% 

Diretores, cargos dirigentes do estado, médios e grandes 

empresários 

197 3% 

Dirigentes de pequenas empresas e organizações 21 0% 

Quadros intelectuais e científicos 843 15% 

Quadros técnicos intermédios 390 7% 

Quadros administrativos intermédios 80 1% 

Empregados administrativos do comércio e serviços 624 11% 

Operários qualificados e semiqualificados 161 3% 

Assalariados do sector primário 7 0% 

Trabalhadores administrativos do comércio e serviços não 

qualificados 

266 5% 

Operários não qualificados 31 1% 

Trabalhadores não qualificados do sector primário 0 0% 

Pessoal das forças armadas 15 0% 

Outras pessoas ativas 42 1% 

Inativos 2736 48% 

Total 5752 100% 

Quadro 9 - Grupo Socioeconómico 
Fonte: Censos 2001 

5.4.3. CONCLUSÃO 

Por forma a planear as intervenções futuras na transformação do território do PPEULB, 

especificamente no que se refere à dimensão sociodemográfica e aos padrões sustentáveis de 

qualidade de vida urbana (no âmbito da alteração ao plano e dos objetivos preconizados nos Termos 
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de Referência) retiram-se as seguintes ilações, considerando a caraterização efetuada e a análise dos 

dados dos censos da população: 

• A área de intervenção do PPEULB é caraterizada por uma multifuncionalidade de usos do 

território: habitacional, de equipamentos (públicos e privados), comércio, serviços e lazer/ 

recreativo (especificamente a Quinta da Granja), cujo potencial de desenvolvimento esteve e 

está intrinsecamente correlacionado com o desenvolvimento da mobilidade: transportes 

públicos (nomeadamente o nó multimodal do Colégio Militar) e da rede viária (principal e 

secundária); 

• Em termos populacionais (população residente), a área registou aumentos de população 

significativos até aos anos 90 (impulsionado pelas áreas de expansão residencial da área nas 

décadas de 60 a 80), mas decresceu os seus quantitativos até à atualidade, tal como 

aconteceu a nível do município de Lisboa. O edificado (habitacional, exclusiva ou 

parcialmente) aumentou ligeiramente no último decénio (7%), mas o número de 

alojamentos cresceu (17%) pelo que se deduz terem-se construído edifícios com capacidade 

para alojar mais famílias; 

• Decorrente das estatísticas anteriores e no sentido de se manter os padrões de qualidade de 

vida urbana considerados aceitáveis, deverá considerar-se a manutenção do equilíbrio entre 

a oferta residencial e de equipamentos, conforme é preconizado nos objetivos do plano; 

• A área carateriza-se por apresentar uma forte dimensão de comércios, serviços e diversos 

tipos de equipamentos (públicos e privados: escolares, ensino superior, de saúde, culturais) 

nomeadamente, a área do Instituto Politécnico de Lisboa e a norte do plano (Centro 

Comercial Colombo e Hospital da Luz). Contudo, caracteriza-se também por ter uma rede 

viária pesada como a 2ª Circular, Avenida Lusíada e Avenida Marechal Teixeira Rebelo. 

 

5.5. Espaço Público 

Na área de intervenção do Plano, o espaço público é constituído essencialmente pelas ruas e pela 

área verde da Quinta da Granja de Baixo, havendo ainda a área envolvente ao Centro Comercial 

Fonte Nova e os espaços semi-públicos / semi-privados dos estabelecimentos de ensino. 
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Figura 22 - Quinta da Granja de Baixo Figura 23 - Área envolvente ao C. C. Fonte Nova 

 

Na Estrada de Benfica e na Av. Gomes Pereira a circulação pedonal é razoável, havendo no entanto, 

pequenos troços onde é exígua. 

Entre a Escola Secundária José Gomes Ferreira e o Centro Comercial Fonte Nova o espaço público é 

pouco convidativo para o lazer ou simplesmente para caminhar. 

Perto da Escola Secundária José Gomes Ferreira (C+S) e da Escola Básica Pedro de Santarém, uma vez 

que estão inseridas numa estrutura urbana com alguma densidade de construção, há um convite 

permanente para “passear” ou seja, há um acompanhamento constante do transeunte.  

E ainda, relativamente à zona envolvente do Hospital da Luz e do Centro Comercial Colombo, apesar 

de haver uma grande afluência de pessoas, aquela não se torna muito convidativa ao “passeio”, 

atendendo à proximidade da Av. Lusíada. 

 

5.6. Património 

“No que respeita ao património edificado, constata-se não existir nenhum património classificado. 

Alguns edifícios aparecem mencionados em guias de arquitetura e outras coletâneas, podendo-se 

inferir que têm interesse, pelo menos de nível concelhio. São eles, nomeadamente, a antiga escola do 

Magistério Primário, edifício do início do século, da autoria de Adães Bermudes, a Escola Secundária 

de Benfica, peça de inspiração racionalista, de marcada geometria e presença forte, da autoria de 

Raúl Hestnes Ferreira, a Fábrica Simões, bom exemplo de arquitetura fabril de cunho paternalista do 

início do século e a sede da Junta de Freguesia. Ressalta neste contexto patrimonial a Quinta da 

Granja de Cima, magnifico exemplo de exploração agrícola irrigada, na qual subsistem ainda restos 
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de ocupação romana do sítio”. (“Relatório de caracterização e diagnóstico do PP do EULB” realizado 

pela CML em Janeiro de 1992) 

Qualquer dos edifícios referidos foram integrados no Inventário do Património Municipal do PDM de 

1994 e constam da Carta Municipal do Património do Plano Diretor Municpal em vigor (revisão de 

2012). Na transição do século XX para XXI, foram construídos na área abrangida pelo plano uma série 

de novos equipamentos, dois dos quais foram distinguidos com o Prémio Valmor e Municipal de 

Arquitetura: o Hospital da Luz, projeto do arq. Manuel Salgado, e a Escola Superior de Música de 

Lisboa, projeto do arq. João Luís Carrilho da Graça, premiados, respetivamente, em 2007 e 2008. 

Deve ainda destacar-se a casa da antiga Quinta de Marrocos, enquanto sede de uma das mais 

significativas propriedades rurais da Benfica pré-industrial, convertida em área de equipamentos 

educativos durante o séc. XX/XXI.  

 

Figura 24 - Quinta da Granja 

 

Figura 25 - Junta de Freguesia de Benfica  

 

  



ALTERAÇÃO ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 
Relatório de Fundamentação 

 

47 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

  julho 2014 

5.7. Geologia, Geotecnica e Hidrogeologia 

O presente capítulo visa a caraterização, no âmbito das condicionantes de ordem geológica, 

geotécnica e hidrogeológica. 

As considerações tecidas tiveram por base os elementos bibliográficos existentes, nomeadamente a 

Carta Geológica do Concelho de Lisboa, na escala 1:10.000, dos Serviços Geológicos de Portugal e a 

Folha 34-D da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000 do INETI e respetiva Notícia Explicativa 

(Figura 26). 

Além das referências citadas, foram consultados relatórios de campanhas de reconhecimento 

geotécnico executados na zona e na envolvente (Figura 27), que permitiram a obtenção de 

informação passível de ser extrapolada para a área em estudo, tendo em conta as ressalvas 

necessárias dadas as heterogeneidades litológicas das formações geológicas. 

5.7.1. GEOLOGIA 

De acordo com a Carta Geológica do Concelho de Lisboa (escala 1:10.000), a área em análise 

enquadra-se em formações atribuídas a idades geológicas diversas, de acordo com a seguinte 

sistematização estratigráfica: 

Recente – Aluviões e Aterros 

Miocénico – Calcários de Entrecampos  

Areolas de Estefânia 

Argilas de Prazeres 

Oligocénico – Complexo de Benfica 

A distribuição espacial dos diversos estratos é indicada Figura 26. 
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Figura 26 - Extrato da Carta Geológica do Concelho de Lisboa 
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Figura 27 – Localização das Sondagens Geotécnicas Existentes na Área de Estudo 
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5.7.2. LITOLOGIA 

Dentro das unidades estratigráficas acima referidas ocorrem tipos litológicos variados, que de 

seguida se indicam e caracterizam genericamente, com base na bibliografia da especialidade.  

Recente 

Aterros  

São materiais de natureza antrópica, muito heterogéneos, de matriz predominantemente argilo-

siltosa, com fragmentos cerâmicos. Apresentam-se muito descomprimidos e na área em estudo 

exibem espessura média da ordem de 1,5m. 

Aluviões  

São resultantes da dinâmica deposicional das linhas de água do local. Apresentam fácies argilo-

siltosa, materializando a erosão do substrato miocénico adjacente. É comum verificar-se nesta 

unidade, a ocorrência de restos de vegetais e matéria carbonosa. 

Na área em estudo exibem espessuras variáveis entre os 1,5 e 3 m, atingindo os valores máximos na 

zona da Quinta da Granja / Rua Mestre Lima de Freitas.  

Miocénico 

Calcários de Entrecampos 

Esta unidade ocorre pontualmente na zona central do PP e embora não tenha sido reconhecida nas 

sondagens geotécnicas realizadas, de acordo com a bibliografia carateriza-se pela presença de 

bancadas de calcário margoso fossilífero intercalado por camadas areno-siltosas. 

Areolas de Estefânia 

Esta unidade carateriza-se pela presença de areias cinzentas, micáceas, intercaladas por níveis de 

natureza areno-argilosa e níveis de argilas silto-arenosas, por vezes com concreções calcárias e 

margosas. Na área em estudo, exibem espessura máxima da ordem dos 11m. 
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Argilas de Prazeres 

Esta é a principal unidade aflorante na área em estudo. Trata-se da unidade de base do Miocénico e 

por esse facto exibe elevadas caraterísticas resistentes. 

Carateriza-se pela alternância de bancadas de argilas siltosas intercaladas por bancadas de calcários 

areno-argilosos, cinzentos. De acordo com a bibliografia e afloramentos visíveis no terreno, na base 

desta unidade ocorre um nível estratificado, de natureza carbonífera, com 1,5m de espessura. A 

presença de fósseis reflete a sua origem marinha. 

Oligocénico 

Formação de Benfica 

Esta unidade assenta sobre as formações do Complexo Vulcânico de Lisboa e aflora no limite S da 

área do Plano devido a um contato de natureza estrutural (Falha Geológica), que coloca esta unidade 

ao nível das formações miocénicas. 

Contrariamente às unidades acima referidas, a Formação de Benfica apresenta uma origem 

francamente continental, tendo sido depositada em regime tipo torrencial. Este regime materializa-

se nos níveis conglomeráticos, intercalados com níveis de margas e argilas de cor avermelhadas, 

refletindo a elevada capacidade do agente de transporte e os processos de oxidação dos óxidos 

presentes. 

Como a sua base não foi intersetada não é possível estimar a espessura desta unidade. 

5.7.3. PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

Na área do PP ocorre um Geomonumento – Geomonumento da Rua Mestre Lima de Freitas (Figura 

28). 

Os Geomonumentos são ocorrências naturais de origem geológica que, pelo seu interesse científico e 

pedagógico e caráter representativo da paleogeografia do Concelho de Lisboa, devem ser 

considerados património natural. 
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Figura 28 - Localização do Geomonumento 
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5.7.3.1. Caraterização do afloramento 

O Geomonumento da Rua Mestre Lima de Freitas exibe uma altura da ordem dos 3m e uma extensão 

de 147m (Figura 20). 

 

Figura 29 - Enquadramento do Geomonumento da Rua Mestre Lima de Freitas 

 

Nesse afloramento, classificado como excecional do ponto de vista científico, didático e cultural, é 

possível observar um nível composto por materiais de natureza argilosa, de tom esverdeado, 

evidência dos fenómenos de oxidação dos minerais presentes.  

Sobrejacente a este nível é possível observar um nível estratificado de natureza carbonífera, que 

materializa o ambiente de transição em que esta unidade se depositou (Figura 30). 
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Figura 30 - Nível argiloso e nível carbonífero sobrejacente 

 

5.7.3.2. História Geológica 

O interesse deste Geomonumento é justificado pela sua singularidade e porque materializa um 

evento ocorrido no Período Miocénico Inferior, há cerca de 24 milhões de anos, quando a região de 

Lisboa era baixa, plana e alagadiça, muito semelhante ao que hoje conhecemos como pântano. 

A ténue ligação ao mar promovia a existência de águas estagnadas, pobres em oxigénio, o que inibia 

os processos de decomposição biológica, favorecendo a conservação de matéria orgânica. Estas 

condições levaram à formação destes níveis carbonosos negros, visíveis no Geomonumento em 

causa (Figura 31). 
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Figura 31 – Nível carbonífero da base das “Argilas de Prazeres” 

 

5.7.3.3. Enquadramento ao nível do PDM 

Este Geomonumento encontra-se classificado em sede de PDM e consta da Planta de Ordenamento - 

Qualificação do Espaço Urbano (Figura 32). 

De acordo com a Planta mencionada verifica-se que o afloramento e seu limite de proteção 

encontram-se em duas categorias de espaço, com usos e índices de edificabilidade muito distintos, 

nomeadamente Traçado Urbano C e Espaços Verdes de Recreio e Produção. Contudo, considera-se 

que, ao abrigo do Artigo 10º do Regulamento do PDM, deve prevalecer o regime mais restritivo e 

deverão ser tomadas medidas que mantenham a manutenção do Geomonumento em questão assim 

como a sua acessibilidade e visibilidade. 
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Figura 32 - Excerto da Planta de Ordenamento – Qualificação do Espaço Urbano 

 

5.7.3.4. Outros Projetos 

Este serviço tem igualmente vindo a colaborar com a DMAU no âmbito da integração dos 

Geomonumentos e restantes valores geológicos patentes na cidade de Lisboa, em percursos 

temáticos vocacionados para o público em geral e escolas, percursos dos quais faz parte integrante o 

elemento em análise (Figura 24). 

 

Além disso, encontra-se em fase de produção, Totens (Placards de identificação), de todos os 

Geomonumentos do concelho de Lisboa, que irão ser colocados junto aos mesmos e que visam a 

descrição do afloramento (Figura 33). 
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Figura 33 - Percurso Temático – “Ambientes de Deposição” 

 

 

 

Figura 34– Projeto do Totens dos Geomonumentos, elaborado pela DPP – DMAU e em fase de execução. 

 

 

  



ALTERAÇÃO ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 
Relatório de Fundamentação 

 

58 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

  julho 2014 

5.7.4. GEOMORFOLOGIA 

Do ponto de vista geomorfológico, a área do Plano situa-se a cotas entre os 75 e os 105m de altitude 

(Figura 35). A rede hidrográfica pré-existente encaixava nos vales resultantes de fenómenos de 

erosão diferencial. 

Dada a morfologia da zona, são favorecidos os fenómenos de escorrência superficial na direção dos 

antigos vales - área central do PP. 

Dada a irregularidade da estratificação originada pela falha geológica, torna-se difícil estimar o 

sentido de percolação de água subterrânea contudo, estima-se que se processará em função do 

contraste de permeabilidade das formações geológicas. 

 

5.7.5. HIDROGEOLOGIA 

Em função das condições estruturais, topográficas e litológicas, podemos assumir que as formações 

apresentam determinados comportamentos hidráulicos, o que permite a definição de diversas 

Classes de Permeabilidade (Figura 37), e diferentes Complexos Hidrogeológicos (Figura 36), distintos 

no Concelho de Lisboa.  

No caso da área em estudo pode considerar-se a influência de três complexos hidrogeológicos, 

nomeadamente o Complexo Aluvionar, o Complexo Multicamada Miocénico e o Complexo 

Oligocénico. 

a) Complexo Aluvionar 

O Complexo Aluvionar abrange as formações das coberturas – aterros e aluviões. É constituído por 

materiais não consolidados, de natureza heterogénea e que apresentam permeabilidade alta, 

contudo, condicionada pela componente argilosa presente.  

Pela análise dos dados dos piezómetros instalados nas sondagens disponíveis, constata-se que o nível 

freático se situa neste complexo, a profundidades variáveis entre 1,5 e 7m.  

Pese embora de um modo geral o Complexo Aluvionar exiba permeabilidade alta, tal como 

mencionado no ponto 1 a fração predominante é argilosa logo, a permeabilidade diminui o que faz 

com que a água se situe nos níveis mais descomprimidos – superficiais. 
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Figura 35 – Altimetria e Hidrografia 
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Figura 36 – Complexos Hidrogeológicos 
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Figura 37 – Classes de Permeabilidade



ALTERAÇÃO ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 
Relatório de Fundamentação 

 

62 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

  julho 2014 

b) Complexo Multicamada Miocénico 

O Complexo Multicamada Miocénico é constituído por várias camadas permeáveis, em geral 

confinadas ou semi-confinadas. Ocorrem com frequência variações laterais e verticais na fácies 

litológica, responsáveis por mudanças significativas nas condições hidrogeológicas.  

O Sistema Miocénico Inferior apresenta níveis detríticos localizados na base e de um modo geral, 

exibe média a alta permeabilidade e produtividade, comportando-se como um aquífero. 

O Sistema das Argilas de Prazeres, dada a forte componente argilosa intercalada com estratos de 

natureza carbonatada, associado ao elevado grau de compactação da unidade, faz com que a 

permeabilidade seja baixa e do ponto de vista hidrogeológico a unidade comporta-se como um 

aquitardo, ou seja, permite o armazenamento de água mas a sua percolação é condicionada pela 

litologia, embora a fracturação incipiente possa ter alguma importância nesta circulação. Deste 

modo, a movimentação de caudais subterrâneos neste estrato processa-se nas zonas de contraste de 

permeabilidade, proporcionando o estabelecimento de aquíferos suspensos de carácter semi-cativo 

(Pinto, 2003). 

c) Complexo Oligocénico 

Este Complexo apresenta um comportamento hidrogeológico variado em função da litologia, 

condicionando a permeabilidade no seu interior. Comporta-se geralmente como um aquitardo 

podendo no entanto, suster alguns níveis aquíferos. Apresenta baixa permeabilidade devido à forte 

cimentação de natureza argilosa pelo que, a ocorrer infiltração na zona em que este complexo aflora, 

a passagem de água seria bastante condicionada. 

5.7.6. GEOTECNIA 

De acordo com os elementos bibliográficos disponíveis, referentes às características geotécnicas 

genéricas dos estratos e formações referenciadas para a área em estudo, pode estabelecer-se a título 

indicativos o enquadramento geotécnico a seguir apresentado, visando sobretudo a sua aptidão às 

fundações e escavabilidade. 

Aterros  

São depósitos muito heterogéneos, com matriz argilo-arenosa predominante, incluindo elementos 

muito variados, restos de construções e cerâmicas. Exibem compacidade média a baixa, com fraca e 

irregular capacidade resistente, e acentuada deformabilidade. Estas características têm distribuição 

espacial e em profundidade muito aleatória, não permitindo considerar a estes dispositivos aptidão 
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para apoio a fundações de qualquer estrutura. Por outro lado, a sua quase permanente presença, 

mesmo que em espessura reduzida, condiciona a estabilidade dos taludes de eventuais escavações, 

obrigando à adoção de soluções especiais de contenção periférica. 

Em termos resistentes, os valores encontrados nos ensaios de penetração normalizados (Standard 

Penetration Test) são muito variáveis e influenciados pela presença dos elementos inclusos, podendo 

no entanto estimar-se como mais frequente a variação de NSPT  entre 6 e 8. 

A remoção destes materiais não oferece dificuldade maior, sendo em geral conseguida por meios 

mecânicos de média potência, tipo giratória. 

Aluviões  

Litologicamente são terrenos argilo-siltosos ou arenosos de consistência ou compacidade reduzida. A 

componente argilo-siltosa é predominante, contendo elevada percentagem de matéria orgânica. 

As suas características geomecânicas são desfavoráveis, exibindo reduzida capacidade resistente e 

elevada deformabilidade. Os valores mais frequentes de NSPT são da ordem de 7 a 10, podendo no 

entanto nalguns níveis serem inferiores. Não apresentam aptidão ao apoio de fundações e a sua 

presença condiciona fortemente a estabilidade de taludes de eventuais escavações, obrigando 

sempre à adoção de soluções de contenção especiais, em particular, quando afetados pela presença 

do nível de água, o que é o caso da área em estudo. 

Argilas de Prazeres  

O estrato assim designado constitui a principal unidade litológica presente na área interessada.  

Os níveis argilosos que integram este complexo são constituídos por argilas siltosas de baixa 

plasticidade, tipo CL (Classificação Unificada). As intercalações de calcários gresosos ocorrem em 

bancadas de espessura métrica, apresentando em regra uma acentuada fracturação.  

No seu conjunto, o complexo, exibe uma muito elevada resistência mecânica. No topo da formação, 

estas características resistentes podem apresentar-se diminuídas face ao grau de alteração que 

exibem e a descompressão a que foram sujeitos. 

Os resultados dos ensaios de penetração SPT conduzem em geral a valores de NSPT da ordem dos 20 a 

40 na zona mais superficial passando inferiormente para valores da ordem de 60 ou superiores.  
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Trata-se de um estrato com capacidade portante elevada, capaz de constituir firme de fundação, 

mesmo para estruturas com solicitações mais elevadas. Habitualmente são praticados valores de 

tensão de contacto em fundações direta da ordem de 0,35 a 0,50 MPa. 

A escavação destes terrenos é viável com recurso a meios mecânicos de média potência, havendo no 

entanto situações localizadas que obrigam ao uso de martelos pneumáticos. A elevada fracturação 

nas bancadas calcárias permite o uso generalizado dos meios mecânicos, tipo giratório. É prática 

corrente o uso de contenção periférica especial (Parede Moldada ou Parede Berlinesa), dadas as 

condicionantes resultantes da ocupação urbana. No entanto, em locais livres é possível o recurso a 

taludes em trincheira de inclinação compatível. 

5.7.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os elementos analisados nos pontos anteriores, podem estabelecer-se as seguintes 

recomendações: 

As considerações de ordem geotécnica e hidrogeológica apresentadas nos capítulos anteriores 

assumem carácter generalista, na medida em que os dados disponibilizados não abrangem toda a 

área em apreciação e, nalgumas situações são de menor fiabilidade. Por outro lado, a 

heterogeneidade geológica, geotécnica e hidrogeológica dos materiais envolvidos, associada às 

diversas fontes de informação disponibilizadas, tornam difícil a sua comparação em termos globais.   

Assim, torna-se necessário a realização de estudos específicos, nomeadamente em trabalhos de 

edificação ou mesmo remodelação de estruturas e infraestruturas, no sentido da obtenção de 

informação mais pormenorizada e adequada que contemple as singularidades da área em questão. 

Destaca-se nomeadamente informação detalhada referente aos principais parâmetros geotécnicos 

das formações em presença, assim como, características hidrogeológicas locais nomeadamente, 

coeficientes de permeabilidade, posição do nível freático e piezométrico, caudais, etc. 
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5.8. Estrutura Ecológia e Espaços Verdes e Público 

5.8.1. ESTRUTURA ECOLÓGICA 

Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal, importa referir que tanto a Quinta da Granja como a 

área envolvente da 2ª Circular constituem Espaços Verdes e Espaços Verdes de Enquadramento a 

Áreas Edificadas, estes últimos correspondentes à zona da Escola Secundária José Gomes Ferreira e 

Instituto Politécnico de Lisboa e ainda à zona do Hospital da Luz. 

Salienta-se que existe uma área da Estrutura Ecológica Fundamental que pretence ao sistema 

húmido e outra ao sistema de corredores estruturantes. 

Como eixos arborizados a assinalar na área do Plano, salientam-se a 2ª Circular, a Estrada de Benfica, 

a Avenida do Colégio Militar, a Avenida Lusíada, a Avenida Marechal Teixeira Rebelo e a Avenida dos 

Condes de Carnide. 

Note-se que na área da Quinta da Granja existe uma Bacia de Retenção / Infiltração Pluvial. 

  

Figura 38 – Estrutura Ecológia Municipal na área do Plano 
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5.8.2. ESTRUTURA VERDE 

O presente sub-capítulo trata do estudo da estrutura verde da zona abrangida pelo PP do Eixo 

Urbano Luz Benfica. 

Considera-se relevante a importância que a área de intervenção do Plano assume na Planta da 

Estrutura Ecológica do PDM de Lisboa, fundamentalmente no que respeita à Quinta da Granja e à 

área envolvente à 2ª Circular. 

Relativamente ao espaço público, verifica-se a existência de estrutura viária arborizada em toda a 

área do Plano, de espaços verdes de enquadramento das infraestruturas (quer junto à 2º Circular, 

quer no interior da rotunda junto ao hospital da Luz), de pequenos jardins integrados na malha 

urbana e de áreas verdes de enquadramento no Instituto Politécnico de Lisboa. 

Como espaço verde público acessível de maior dimensão, existe a Quinta da Granja de Baixo, situada 

em terreno municipal, com cerca de 7.5 hectares, objeto de uma intervenção recente com a criação 

de um espaço ajardinado de boa qualidade.  

Adjacente a este espaço existe a Quinta da Granja de Cima, espaço verde privado de grande 

dimensão, com cerca de 10 hectares onde, até há poucos anos, ainda se fazia exploração agrícola 

com culturas cerealíferas em talhões delimitados por alamedas de antigas oliveiras. 

O conjunto das duas quintas constitui o grande “pulmão” verde da área do Plano. 

5.8.3. OCUPAÇÃO DO SOLO / COBERTO VEGETAL 

A área abrangida pelo plano encontra-se situada na zona noroeste da cidade de Lisboa, sendo a sua 

ocupação muito antiga. 

Desde cedo o Homem modelou esta paisagem, formada originalmente por matas perenifólias 

integradas no Quercian fagineae, aliança fitossociológicamente dominadora de toda a região oriente-

meridional do país. 

Posteriormente, com a criação de quintas para exploração agrícola, este tipo de coberto vegetal foi 

substituído por outo tipo de vegetação, onde se incluem árvores de fruto e alamedas de oliveiras, 

campos de cultivo de cereais e hortas. 
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5.8.4. ENFIAMENTOS VISUAIS E PANORÂMICOS 

Embora na planta de Enquadramento do PDM - Sistema de Vistas não seja indicada nenhuma 

referência relativamente aos pontos dominantes ou ângulos de visão a assinalar, verifica-se que na 

Quinta da Granja de Cima, a partir da área de cota mais elevada, existem excelentes vistas 

panorâmicas sobre a área verde de grande dimensão que constitui a Quinta, nomeadamente desde a 

área fronteira ao Hospital da Luz até ao CC Colombo e Estádio da Luz. 
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5.9. Rede Viária, Estacionamento, Transportes e Mobilidade Pedonal e 

Cioclável 

5.9.1. REDE VIÁRIA 

No que respeita à rede viária, a área do Plano abrange duas vias do 1º nível (rede estruturante) com 

particular importância nas ligações interconcelhias e também nas deslocações de maior extensão 

dentro da cidade de Lisboa, a saber: i) uma fração da 2ª circular (acompanhando aproximadamente 

os limites do Plano a este e a sul, e; ii) uma parte da Av. dos Condes de Carnide (prolongamento do 

IC16; acompanhando aproximadamente o limite a norte). Deste modo, ambas as vias constituem 

importantes eixos de entrada e saída na cidade, sendo que a primeira apresentou, em 2012, valores 

de TMDA na ordem dos 72 mil veículos por dia11 enquanto o IC16 registou, em 2011, 

aproximadamente 39 mil veículos no sublanço Pontinha -Stº Eloi12. 

Já no que concerne à rede viária do segundo nível (rede de distribuição principal), a zona do Plano 

inclui igualmente duas vias: i) o extremo oeste da Av. Lusiada, e; ii) o extremo sul da Av. Cidade de 

Praga (assegurando assim a ligação entre a Av. Lusiada e a futura Via Estruturante da Coroa Noroeste 

– que, por sua vez, conectará a Radial da Pontinha e o topo nascente da Calçada de Carriche). As vias 

deste nível hierárquico assumem particular importância no acesso aos grandes geradores de viagens 

localizados dentro da zona do Plano ou na sua proximidade, designadamente: o Hospital da Luz, o 

Centro Comercial Colombo, o estádio da Luz e o Hospital dos Lusíadas. Embora já fora da zona do 

plano, importa ainda referir que o conceito de circulação viária inerente ao PDM, tem associado a 

reclassificação da 2ª Circular para via do 2º nível entre o nó com eixo Norte-Sul até ao nó onde ligará 

com a 3ª travessia do Tejo (próximo da rotunda do relógio) adquirindo, portanto, nesse troço um 

carácter menos estruturante e mais de distribuição principal.  

Quanto à rede do terceiro nível (rede de distribuição secundária), a zona do Plano é intersectada por 

quatro eixos principais, designadamente: i) o constituído pelas Av. Marechal Teixeira Rebelo, Av. do 

Uruguai e Av. Gomes Pereira (no prolongamento para Sul da Av. Cidade de Praga e que acompanham 

aproximadamente o limite oeste do Plano); ii) o eixo formado pela Rua Prof. Santos Lucas, Rua Dr. 

José Baptista de Sousa, Rua José Rodrigues Miguéis, Rua Prof. José Sebastião e Silva e o acesso à 2ª 

Circular; iii) o eixo que inclui a Av. do Colégio Militar, a Rua Joaquim Paço de Arcos, a Rua Prof. José 

Sebastião e Silva e a Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis, e finalmente a sul; iv) o eixo que abrange 

a Av. Conde de Almoster e a Rua Carolina de Michaelis de Vasconcelos. 

                                                           
11 Fonte: Plano de Ação de Ruído de Lisboa, Relatório Final, Outubro de 2012 
12 Fonte: INIR, 2011 
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Nas Figuras seguintes é possível observar os volumes de tráfego na zona do Plano, para a hora de 

ponta da manhã (HPM) entre as 8h e as 9h (ver Figura 39) e para a hora de ponta da tarde (HPT) 

entre as 18h e as 19h (ver Figura 40)13. 

 

Figura 39 - Volumes de tráfego HPM, Situação Actual (Fonte: Estudo de Apoio à Implementação de um Sistema de 
Transporte Colectivo em Sítio Próprio para a Coroa Norte da Cidade de Lisboa, W2G Julho de 2013) 

 

As vias que apresentam volumes de tráfego mais elevados são: i) o troço inicial da Av. Lusíada (a 

atingir os 2460 veículos na HPM no sentido poente-nascente e os 2496 veículos na HPT no sentido 

Nascente-Poente); ii) o troço da Av. Marechal Teixeira Rebelo entre a Av. Lusíada e a Av. dos Condes 

de Carnide (alcançando os 1524 veículos na HPM no sentido Norte-Sul e os 1542 no sentido sul-

norte), e; iii) o troço no extremo poente da Av. dos Condes de Carnide (registando 1583 veículos na 

HPM no sentido poente-nascente e 1467 veículos na HPT no sentido oposto). 

 

 

                                                           
13 Foram realizadas contagens de tráfego em quinze postos distribuídos aolongo do corredor na segunda quinzena de Novembro de 2012. 
Com base nos volumes de tráfego contados e na caracterização dos atributos relevantes da rede, foi construído um modelo de micro 
simulação de tráfego utilizando o software Aimsun. 
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Figura 40 - Volumes de tráfego HPT, Situação Actual (Fonte: Estudo de Apoio à Implementação de um Sistema de 
Transporte Colectivo em Sítio Próprio para a Coroa Norte da Cidade de Lisboa, W2G Julho de 2013) 

 

Importa ainda referir que o Plano abrange também três dos nós classificados como “intersecções a 

estudar prioritariamente” pelo PDM (ver Figura): i) a intersecção entre a 2ª Circular e a Av. dos 

Condes de Carnide; ii) o nó entre a Av. Marechal Teixeira Rebelo com a Av. Lusíada, e; iii) o 

cruzamento entre a Av. Cidade de Praga e a Av. dos Condes de Carnide. De facto, esta última 

corresponde a um nó entre uma via do 1º nível hierárquico e outra do 2º nível. 
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Figura 41 - Extrato da Planta de Acessibilidades e Transportes do PDM 
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5.9.2. ESTACIONAMENTO 

Relativamente à oferta de estacionamento na via pública e não tendo sido efectuados levantamentos 

específicos no âmbito do presente trabalho, apresentam-se de seguida alguns dados de 

caracterização da oferta e procura de estacionamento na via pública recolhidos no Estudo “Lisboa, O 

Desafio da Mobilidade” publicado em 2003. Tratando-se de uma zona bastante consolidada da 

cidade, admite-se que não tenham ocorrido alterações significativas neste parâmetro. A área do 

Plano abrange três das várias unidades de análise utilizadas no suprareferido estudo: i) Carnide Sul; 

ii) Benfica e ii) São Domingos de Benfica, ocupando aproximadamente 10%, 29% e 1% das áreas 

dessas unidades, respectivamente. De acordo com o estudo, cada uma dessas três unidades oferecia 

3746, 9275 e 5988 lugares de estacionamento na via pública, respectivamente14. Deste modo, 

estima-se que dentro da área do Plano a oferta de lugares de estacionamento à superfície seja de 

aproximadamente 3 mil lugares15.  

Refira-se ainda que aproximadamente metade dessa oferta (1668 lugares) encontra-se actualmente 

dentro da zona 45 (Quinta da Luz) gerida pela EMEL, quer através do regime tarifado (937 lugares; 

tarifas da coroa verde), quer através do regime residencial (731 lugares). Esta transição iniciou-se em 

2009 com apenas 6 artérias e cerca de 350 dísticos para residentes emitidos tendo, no entanto, 

sofrido uma expansão significativa em 2011, totalizando actualmente 30 artérias e aproximadamente 

2 mil dísticos para residentes. A introdução destes regimes permitiu aliviar a pressão do 

estacionamento decorrente de visitantes do Centro Comercial Colombo, bem como dos utilizadores 

do Metropolitano de Lisboa que aí estacionavam a sua viatura. 

Relativamente à oferta em parques de estacionamento, apresentam-se de seguida alguns dados do 

estudo “Levantamento e Caracterização da oferta de Estacionamento Público no Distrito de Lisboa” 

realizado em 201016. De acordo com este estudo, existe um total de 10 parques de estacionamento 

dentro da área do Plano17 (ver Figura e Tabela). A soma da capacidade deste conjunto de parques 

totaliza 8873 lugares, sendo que cerca de 72% desta oferta é assegurada unicamente pelo parque do 

Centro Comercial Colombo. Importa ainda referir que este parque está previsto como sendo um 

parque dissuasor no PDM. 

                                                           
14 Nota metodológica: para a caracterização e quantificação do estacionamento na via pública foi realizado um levantamento exaustivo de 
toda a oferta dentro do concelho de Lisboa (no âmbito do referido estudo). Se o recenseamento dos lugares em zonas cobertas pela EMEL 
foi facilitado pela marcação dos lugares no pavimento, a quantificação da oferta de estacionamento em zonas em que os lugares não estão 
marcados é mais difícil e está sujeita a erros resultantes da interpretação dos operadores de campo sobre o espaço efetivamente 
necessário para um veículo estacionar. Os lugares registados referem-se a locais onde o estacionamento é legal, independentemente de se 
o uso é reservado (ex. entidades públicas ou cargas e descargas). 
15 Assumindo-se uma distribuição homogénea dos lugares existentes pela área das várias unidades de análise. 
16 Estudo não exaustivo encomendado pela Associação Nacional de Empresas de Parques de Estacionamento à empresa TRENMO 
Engenharia S.A.. 
17 Na realidade, dois destes “parques” são espaços desocupados cuja utilização atual é, efetivamente, de estacionamento: Escola Superior 
de Educação e Uruguai 2. 
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Figura 42 – Localização da oferta de estacionamento em Parques na área do Plano 

 

Designação Tipo Capacidade 

Fonte Nova Gratuito 514 

Uruguai 1 Gratuito 514 

Colégio Militar Pago 415 

Avenida Lusíada Pago 92 

Escola Superior de Educação Gratuito 32 

Ribeiro dos Reis Gratuito 240 

Uruguai 2 Gratuito 50 

Villa Simões Pago 156 

Centro Comercial Colombo Pago 6364 

Hospital da Luz Pago 496 

Total  8873 

Tabela 1 – Capacidade dos parques de estacionamento na área do Plano 

Embora os parquimetros introduzidos na zona 45 sob gestão da EMEL tenham contribuido para 

aliviar significativamente a pressão do estacionamento nessa zona, existem ainda algumas artérias 

dentro da área do Plano com problemas de estacionamento. Nesta matéria, importa distinguir duas 

situações consoante o período do dia: diurno e nocturno. O primeiro está relacionado 

essencialmente com a pressão de estacionamento gerada por visitantes de comércio e serviços 

enquanto o segunto diz respeito maioritariamente à pressão por parte dos residentes. Relativamente 

a artérias com elevada pressão de estacionamento no período nocturno, destinguem-se: a Rua 
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Professor Santos Lucas, a Rua José Marinho e a Rua Dr. José Baptista de Sousa. No que concerne a 

artérias com pressão significativa de estacionamento no período diurno salientam-se as seguintes: 

Rua José Rodrigues Miguéis e o troço na Estrada de Benfica entre a rua anterior e a Rua Joaquim 

Paço d’Arcos. 

5.9.3. TRANSPORTE COLECTIVO 

Relativamente à rede de transportes colectivos, refira-se a existência de uma estação do 

metropolitano dentro da área do Plano: Colégio Militar na linha azul (sendo esta a oitava estação do 

metropolitano com maior procura; cerca de 34 mil passageiros18). Na proximidade da zona do Plano 

e ainda em termos de modos de transporte colectivos pesados, refira-se a existência a Sul da estação 

de comboio de Benfica e a estação do metropolitano de Carnide a Norte. 

Importa ainda referir a existência de uma interface de transportes colectivos na zona do Plano: a 

interface do Colégio Militar. Esta infraestrutura foi inaugurada em 1988 e actualmente acolhe 

carreiras suburbanas provenientes dos corredores de Loures/ Odivelas e Amadora/ Sintra. O parque 

de estacionamento “Colégio Militar” (ver Figura 34) oferece, desde há pouco tempo, uma tarifa 

integrada com o passe urbano de modo a desempenhar funções de parque dissuassor19. 

No que concerne à oferta da Carris, apresenta-se na Figura 34 a rede diurna deste operador na zona 

do Plano. Existem duas carreiras com terminal dentro desta área, ambas no Colégio Militar (765 e 

799). No entanto, existem ainda várias outras carreiras que atravessam a zona do Plano, 

designadamente: 24, 703, 716, 724, 729, 746, 750, 758, 763 e 767. 

 

                                                           
18 Num dia médio de Abril de 2008. Fonte: Relatório de Caracterização Síntese do Plano Director Municipal de Lisboa 
19 49€ por 30 dias. Fonte: “Estudo de Reordenamento e Requalificação das Interfaces de Lisboa” de Dezembro de 2011, encomendado pela 
Câmara Municipal de Lisboa à empresa Perform Energia. 
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5.9.4.  MOBILIDADE SUAVE 

No que respeita à rede ciclável, existem cerca de 7,5 quilómetros de pistas cicláveis20 dentro da zona 

abrangida pelo Plano (Figura 44), através de três eixos que confluem na Quinta da Granja: i) com 

ligação a norte, à Quinta Mata Mouros (em Carnide); ii) com conexão a Telheiras e ao Campo 

Grande, também a norte e  iii) com ligação ao Parque Florestal de Monsanto, a sul, que por sua vez 

liga à Av. Calouste Gulbenkian e ao Parque Eduardo VII (através do corredor verde). Embora não 

estejam disponíveis dados acerca da procura neste tipo de infraestruturas, o recente aumento na sua 

utilização, quer em viagens por motivo de lazer aos fins-de-semana, quer em viagens por motivos de 

trabalho ou estudo nos dias úteis, é claramente visível. 

                                                           
20 Percurso realizado em canal próprio, segregado do tráfego rodoviário. Pode ser realizado paralelamente à rua (acompanhando o espaço 
pedonal) ou ter um traçado autónomo em relação à rede viária (caso das pistas cicláveis em áreas verdes). Pode ser bidirecional ou 
unidirecional. 

Figura 43 - Rede Diurna da Carris na área do Plano (Julho de 2012); 
Fonte: http://www.carris.pt/ 
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Figura 44 – Rede de Ciclovias na área do PP do Eixo urbano Luz Benfica 

 

  



ALTERAÇÃO ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 
Relatório de Fundamentação 

 

77 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

  julho 2014 

5.10. Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos 

A área do PPEULB abrange parcialmente três freguesias: Carnide, Benfica e São Domingos de 

Benfica. 

A área deste plano que faz parte da freguesia de Carnide, engloba essencialmente 3 grandes 

entidades: 

• Centro Comercial Colombo, que tem uma gestão própria dos resíduos produzidos; 

• Regimento de Sapadores de Bombeiros, na Av. Lusíada, que tem recolha de resíduos 

indiferenciados, papel/cartão, embalagens, vidro e orgânicos efetuada pela CML; 

• Hospital da Luz, na Av. Condes de Carnide, 45-45G, que está também servido com recolha de 

resíduos indiferenciados, papel/cartão, embalagens, vidro e orgânicos pela CML, desde a sua 

entrada em funcionamento, assim como as “Residências Sénior/ Casas da Cidade”; 

Abrange ainda a Noroeste uma parte do Bairro da Quinta do Charquinho, servido por “ecoilhas”, 

que consistem em baterias de contentores de 1.000/1.100 litros de capacidade, para deposição das 

várias frações de resíduos: indiferenciados, papel/cartão, embalagens e vidro. 

A área do PPEULB pertencente à freguesia de Benfica integra: 

• Quinta da Granja, caraterizada por zonas verdes e hortas; Nesta área é feita compostagem 

doméstica de resíduos orgânicos no local, sendo o composto resultante utilizado como 

nutriente e corretivo do solo; 

• Interface do Colégio Militar-Luz – Terminal de Autocarros e Metro; 

• Área habitacional, com algum comércio e serviços; 

Esta área tem atualmente um sistema de recolha porta-a-porta apenas para os resíduos 

indiferenciados e com ecopontos e vidrões para a deposição seletiva de papel/cartão, 

embalagens e vidro; 

No entanto, esta área encontra-se em alteração de sistema de deposição de resíduos, 

prevendo-se que no final do mês de Novembro de 2013 esteja totalmente servida com 

sistema porta-a-porta para papel/cartão e embalagens, sem ecopontos e com vidrões na via 

pública para a deposição de vidro; 

• Centro Comercial Fonte Nova – tem recolha porta-a-porta de resíduos indiferenciados 

efetuada pela CML e serve-se do ecoponto e vidrão próximos para efetuar a deposição de 

papel/cartão, embalagens e vidro; Também pertence à área que passará até final de 
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Novembro de 2013 a estar servida com recolha seletiva porta-a-porta de papel/cartão e 

embalagens, sem ecopontos e com vidrões na via pública para a deposição de vidro; 

• Estrada do Calhariz de Benfica (limite sul do PPEULB) já se encontra também servida por um 

sistema de recolha porta-a-porta para papel/cartão e embalagens e vidrões na via pública 

para a deposição de vidro; 

Há uma pequena área habitacional a Este (Rua Manuel Ferreira de Andrade), que já pertence à 

freguesia de São Domingos de Benfica e que já está servida com recolha seletiva porta-a-porta de 

papel/cartão e embalagens, com vidrões na via pública para a deposição de vidro (projeto 

implementado em 2012 e que “fechou” a freguesia de São Domingos de Benfica com recolha seletiva 

porta-a-porta. 

Para além do referido anteriormente, importa salientar o seguinte, referente à área global do 

PPEULB: 

• Relativamente aos resíduos orgânicos, para além das grandes entidades anteriormente 

referidas (como o Hospital da Luz e o Regimento de Sapadores de Bombeiros), todas as 

entidades comerciais na área da restauração ou similares são servidas por um sistema de 

recolha seletiva porta-a-porta de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB)/ orgânicos; 

• Relativamente aos óleos alimentares usados (OAU), a CML tem cerca de 40 locais de receção 

em postos de limpeza, mercados e Juntas de Freguesia; Nesta área do PPEULB o local de 

receção mais próximo é o Mercado de Benfica, embora já esteja fora do limite do Plano; No 

entanto, todas as lojas Pingo Doce têm, por norma, locais de receção de OAU, existindo 

nesta área do Plano duas (uma no Centro Comercial Fonte Nova e outra na Av. Marechal 

Teixeira Rebelo); 

• No que se refere às pilhas, alguns ecopontos e vidrões têm pilhões acoplados para a sua 

deposição; Também é hábito existir um pilhão nas lojas Pingo Doce e Continente; Na área do 

Plano deverá existir um no hipermercado Continente dentro do Centro Comercial Colombo; 

No caso de entidades que pretendam ter um pilhão, podem solicitá-lo diretamente à 

“Ecopilhas” – Sociedade gestora de resíduos de pilhas e acumuladores lda. 
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Figura 45 - – Sistemas de Recolha de RSU na área do plano 



ALTERAÇÃO ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 
Relatório de Fundamentação 

 

80 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

  julho 2014 

B. PROPOSTA DE PLANO 

6. OBJECTIVOS 

No atual quadro estratégico de desenvolvimento territorial da cidade de Lisboa, importa olhar para 

os grandes desafios que se colocam, cuja avaliação foi amplamente tratada na 1ª Revisão do PDM de 

Lisboa em vigor e verificar de que forma as propostas do plano se enquadram e podem contribuir 

para alcançar os objetivos desejados. 

Antes do mais, a ambição para Lisboa, plasmada na 1ª Revisão do PDML, é a de projetar a cidade na 

região, no país e no mundo, criando condições para se tornar acessível e atrativa, ou seja, com 

elevada qualidade de vida para todos os que nela residem, trabalham e para os que a visitam. Para 

tal é preciso reabitar Lisboa, gerar emprego e riqueza, fixando novos residentes, qualificando a vida 

urbana, implementando a reabilitação urbana da cidade consolidada, mas também fixando 

empresas, oferecendo novos espaços a preços competitivos, diversificando os usos em todo o 

território, apostando ainda mais no sector turístico. 

A estratégia de desenvolvimento territorial para Lisboa assenta em 4 prioridades estratégicas, 

subdivididas em linhas de orientação, que por sua vez se materializam através de diversas medidas: 

1. Afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais; 2. Regenerar a cidade consolidada; 3.Promover a 

qualificação urbana; 4. Estimular a participação e melhorar o modelo de governação. Por sua vez, é 

complementada por um conjunto de políticas urbanísticas em domínios como: Reabilitação urbana; 

Intervenção em bairros/ zonas prioritárias; Alterações climáticas; Gestão e requalificação dos 

bairros municipais; Habitação a custos acessíveis; Atração de empresas; Equipamentos e espaços 

verdes de proximidade; Perequação compensatória e contratualização. 

A aposta do plano vai precisamente no mesmo sentido do que foi afirmado na 1ª Revisão do PDML, 

propondo-se a reavaliação dos equipamentos anteriormente previstos, uma nova análise sobre as 

infraestruturas rodoviárias existentes e previstas, tendo em conta nos novos paradigmas relativos à 

mobilidade, a reavaliação dos compromissos anteriormente existentes e o seu enquadramento 

urbano e jurídico. É ainda contemplada nesta proposta retificações e acertos a situações menos 

corretas detetadas no plano em vigor. 

Por último, há a referir que se mantem válido na atual proposta, o principal objetivo do plano de 

pormenor anterior ou seja, a “criação na área em estudo de condições que permitam o 

desenvolvimento de um núcleo terciário de qualidade (…) com um ambiente de eleição, onde o 
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espaço verde integrado no tecido urbano tenha lugar de relevo. A Quinta da Granja assume assim 

uma enorme importância. Este espaço, único pelas suas características, comporá com o bosque do 

palacete do Conde de Carnide e os espaços exteriores da área das escolas (…) um conjunto de 

elementos que proporcionarão a ligação do parque periférico a Monsanto”.  

6.1. PRESSUPOSTOS  

Na abordagem da realidade física e jurídica, a equipa do plano partiu da indicação camarária de que 

havia licenciamentos e direitos de superfície, constituídos a respeitar. Quanto aos licenciamentos de 

construção ou até constituição de lotes por contrato entre a C.M.L. e os proprietários, com indIcação 

da área de construção possível estabelece-se: 

a) A regra da manutenção sempre que possível; 

b) O reparcelamento urbano, quando não seja possível manter a situação criada, através da 

permuta das propriedades por lotes de terreno situados na área do plano com a mesma 

capacidade para construção e idêntico valor de mercado. 

c) No caso de não ser obtida a colaboração dos proprietários para a permuta, propõe-se a 

expropriação, obtendo-se através da venda dos lotes destinados à permuta, os fundos 

necessários ao pagamento da indemenização. 

Quanto aos direitos de superfície constituídos, embora o plano pudesse inviabilizar o direito de 

superfície e o fim para que o mesmo foi conferido, mediante indemenização nos termos atrás 

referidos, o plano prevê o respeito dos direitos de superfície donde não emerge qualquer solução 

urbanística que possa considerar-se limitativa do plano. 

Finalmente, o plano prevê a abertura de vias e construção de equipamentos em áreas que não são 

propriedade municipal. 

A concretização do plano pressupõe a prévia aquisição das áreas necessárias, através dos 

mecanismos de direito privado ou, na falta de acordo, pela via da expropriação. 
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7. MODELO URBANO 

7.1. DESENHO URBANO 

Ao nível do desenho urbano, a presente proposta altera o plano em vigor para dar resposta aos 

objetivos referidos anteriormente.  

O traçado das infraestruturas viárias previstas no anterior Plano e entretanto construídas, dado o 

tempo decorrido, foi atualizado. São propostas alterações para permitir o acesso aos novos edifícios 

(referidos em 7.3.) e melhorar o acesso à Quinta da Granja de Cima, para a qual está prevista a 

criação de uma área verde pública. Esta área verde poderá ser aumentada com a integração da área 

central da nova “rotunda” proposta, que com os seus mais de 14 000 m2, com ligação pedonal de 

nível à Quinta da Granja, irá permitir a criação de um espaço verde contínuo de grande dimensão. 

A ligação entre este espaço verde, o Hospital da Luz e os edifícios propostos para os lotes 21 a 30 

será feita através de passagens inferiores sob as avenidas Lusíada e Marechal Teixeira Rebelo. Estas 

passagens inferiores diferem das passagens subterrâneas convencionais, onde se desce para depois 

subir, pois têm uma única rampa ou seja, são utilizadas só para descer, para acesso á área verde, ou 

só para subir, para acesso aos edifícios, facilitando assim a acessibilidade, reduzindo o esforço do 

peão em 50% e tornando o acesso à área verde mais convidativo. 

Ainda na Quinta da Granja, junto à Rua Mestre Lima de Freitas, a existência de um geomonumento, 

não assinalado no anterior Plano, obrigou à reformulação do desenho urbano, tendo sido eliminados 

os lotes II, III e IV, previstos no Plano de 97. 

Neste local deverá ser construído um edifício que funcione como elemento de remate da banda 

edificada existente, onde atualmente existe uma inestética empena cega, cujo projeto de arquitetura 

respeite o geomonumento. O projeto deverá ser sujeito a um concurso público, garantindo-se assim 

a maior qualidade urbanística e arquitetónica possíveis. Várias configurações possíveis foram 

estudadas, tendo sido algumas ensaiadas. Todas têm em comum o piso térreo vazado para garantir o 

acesso físico/visual do geomonumento. Propõe-se que a superfície de pavimento máxima admissível 

para o novo edifício seja de 4.000 m2. 

Mais a sul na área de intervenção do Plano, junto ao Centro Comercial Fonte Nova, é proposta uma 

nova rotunda entre a Estrada de Benfica, a Rua Professor José Sebastião e Silva e a Rua Tenente 

Coronel Ribeiro dos Reis.  
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Esta rotunda destina-se a melhorar a circulação rodoviária e, juntamente com a rotunda perto do 

Hospital da Luz, acima referida, constitui a principal alteração proposta à rede viária atual, já 

bastante consolidada. Outras considerações relativas à rede viária existente e proposta serão 

mencionadas no capítulo 10 referente à rede viária. 

7.2. PRÉ – EXISTÊNCIAS 

No que respeita às áreas construídas existentes na área de intervenção do Plano e às 

superfícies de pavimento globais propostas pelos Planos de 1997 e da alteração de 2013, 

apresenta-se a seguir uma comparação entre ambas de modo a um melhor entendimento 

da atual proposta de alteração (valores aproximados, do PP de 97 e medidos em planta): 

• O Plano em vigor (aprovado em 1997) apresentava as seguintes caraterísticas: 

459.106 m2 de superfície de pavimento existente até 1997 

+ 290.603 m2 de superfície de pavimento previstos e entretanto construídos desde 

1997 (incluindo o Empreendimento Colombo) 

+ 48.823 m2 de superfície de pavimento para a antiga Fábrica Simões, esta foi 

anteriormente aprovada, através da proposta 328/CM/2006 de 31/10/2006 e 

publicada em Diário da República, como alteração em regime simplificado ao PPEULB 

de 97 (DR, 2ª série, nº52, de 13 de março de 2008) 

+ 135.355m2 de superfície de pavimento previstos nos lotes do PPEULB de 97 mas 

ainda não construídos 

Acrescendo 6 950m2 de equipamentos o que perfaz uma área total de 933 887m2 de 

superfície de pavimento. 

• A Proposta de Alteração ao PPEULB, agora em elaboração prevê:  

749.709m2 de superfície de pavimento construídos até hoje 

+ 48.823 m2 de superfície de pavimento para a antiga Fábrica Simões, esta foi 

anteriormente aprovada, através da proposta 328/CM/2006 de 31/10/2006 e 

publicada em Diário da República, como alteração em regime simplificado ao PPEULB 

de 97 (DR, 2ª série, nº52, de 13 de março de 2008) 
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+ 172.498 m2 de superfície de pavimento agora propostos no PPEULB de 2013 

Acrescendo 62.482 m2 de equipamentos propostos o que perfaz uma superfície de 

pavimento total de 952 699 m2; 

Apresenta-se a seguir um quadro comparativo das superfícies de pavimento de ambos os Planos: 

 

PP de 97 (m2) 
Proposta de 

Alteração ao PP 
2014 (m2) 

Lotes 38.802 49.077 

Área Implantação - Piso Térreo 20.292 25.985 

Área Implantação Total incl 
caves 17.649 36.416 

   SP hab/com/serv  135.355(2) (3) 172.498(4) 

SP equipamentos  6.950 62.482(5) 

Superfície de Pavimento Total 142.305 234.980 

   nº Máx de pisos 23 23 

nº de fogos (1) 194 811 

 
(1) valores aproximados, tendo sido estipulados 120m

2
/fogo 

(2) inclui o valor consagrado no PPEULB em vigor (de 1997) para a subunidade 3.4 
(3) inclui os 9.100m

2
 de superfície de pavimento dos lotes eliminados do PP em vigor 

(4) máximo de 75% de uso habitacional em habitação/serviços, nas subunidades 2.2 e 2.3 
(5) inclui SP prevista para o IPL (43 333m

2
). Para efeitos de cálculo, dos equipamentos na Proposta de 

Alteração do PP, utilizou-se o critério do PDM atual de 20% de outros usos em edificios com 
equipamentos e outros usos 
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7.3. EDIFICAÇÃO 

A alteração do plano agora em elaboração assume ao nível da edificação os seguintes pressupostos: 

Edifícios Existentes – na área de intervenção a generalidade do parque edificado deverá ser mantida 

atendendo à inexistência de razões suficientemente fortes, do ponto de vista arquitetónico e 

urbanístico, que justifiquem a sua substituição, permitindo-se o alinhamento de cérceas (lotes XXI e 

XXII), ou em qualquer outro edifício logo que respeite as regras do PDM em áreas consolidadas. 

Edifícios Novos, previstos no PPEULB de 1997 – nesta alteração pretende-se a concretização de 

vários lotes ainda não construídos, mas previstos no Plano, nos casos em que se verifique a sua 

exequibilidade, procurando-se deste modo que o Plano não seja desvirtuado na sua essência. Estão 

nesta situação os lotes 21 a 30. Propõe-se a alteração na configuração da volumetria dos edifícios 

destes lotes, mantendo-se o número de pisos máximo previsto no Plano (23 pisos), mas simplificando 

a forma de alguns edifícios, de modo a permitir uma linguagem arquitetónica mais contemporânea. 

O uso destes lotes poderá ser misto, incluindo alguma habitação e comércio, em vez de 

exclusivamente de serviços, tal como estava previsto no anterior Plano.  

Como resultado da Discussão Pública foi alterada a profundidade do edifício do lote 27 passando a 

ser de 20m, para melhor adaptalidade aos usos previstos e, como consequência houve a necessidade 

de fazer ajustamentos nos lotes adjacentes (lotes 28,29 e 30). Estes aumentos de área encontram-se 

refletidos no quadro relativo à subunidade 2.2 e 2.3. 

Também aos lotes I e XII, ainda não construídos, poderão ser mantidos, embora no caso do lote I, 

com número de pisos inferior ao previsto no Plano anterior. São propostas algumas adaptações, tais 

como a necessidade de aumentar ligeiramente a área de implantação das caves. No caso do lote I, a 

implantação da cave prolonga-se sob o arruamento existente (Rua Mestre Lima de Freitas), sendo 

garantida, sobre a cobertura das caves de ambos os lotes, a utilização pública à superfície, a título 

perpétuo a favor do município. 

Os lotes II, III e IV foram eliminados, pois a sua implantação prevista no anterior Plano é incompatível 

com o geomonumento existente. Para este local poderá vir a ser proposto um novo edifício 

(eventualmente vazado ao nível do piso térreo, para permitir uma boa visão do estrato geológico, a 

manter), cuja arquitetura seja compatível com a preservação do geomonumento. Este lote deverá 

ser sujeito a concurso de ideias.  
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Para o lote 1690, na avenida do Colégio Militar, propõe-se um aumento de superfície de pavimento 

relativamente ao anterior Plano (passando a ter 9.700m2 de superfície de pavimento), alterando a 

volumetria do edifício mas mantendo-se o número máximo de pisos previsto, de modo a assegurar 

uma correta integração do edifício na frente de rua em que se insere.  

A tardoz deste lote, os lotes XXVI e XXVII, destinados a equipamento e/ou comércio e serviços, 

sofreram adaptações na sua implantação e na superfície de pavimento: no caso do lote XXVII, por a 

implantação prevista no Plano anterior não caber no espaço disponível, pois o edifício da agência 

Lusa é mais largo do que o representado no anterior plano, o que obrigou a um ajuste na sua 

dimensão; e no caso do lote XXVII, as dimensões foram ligeiramente aumentadas, de modo a 

compensar a perda de Superfície de Pavimento (SP) no conjunto dos dois lotes, relativamente ao 

anterior Plano. Ambos estes edifícios deverão ter cobertura ajardinada. 

Ao lado do lote 1690, no interior do quarteirão, na Rua Julião Quintinha nº 11, existe um edifício de 1 

piso, com cobertura em terraço acessível, frequentemente vandalizado. Propõe-se que o edifício 

possa atingir os 2 pisos, com cobertura ajardinada, à semelhança dos outros dois lotes (XXVI e XXVII). 

Os Lotes IX e M localizados na sub-unidade 3.3 não se encontram licenciados por terem 

indevidamente ocupado uma área em subsolo pertencente ao muncipio, destinada a área verde 

pública. O Plano permite desbloquear esta situação, ao integrar a área ocupada na sub-unidade 3.3 e 

dando a possibilidade de constituição de um lote único, somatório dos lotes IX e M, que integra a 

área ocupada em subsolo, respeitando a condição prévia de constituição de servidão pública sobre o 

logradouro. 

Edifícios novos, propostos na presente alteração do PPEULB – Uma vez que a área de intervenção 

do Plano é uma malha urbana consolidada sem áreas de expansão, os novos edifícios propostos 

resultam principalmente da relocalização de construções anteriormente previstas no PPEULB de 

1997.  

É o caso dos novos edifícios propostos para a Quinta da Granja, cuja implantação resultou da 

relocalização da subunidade 3.4, onde já se previa construção. Aos proprietários da Quinta da Granja 

encontra-se atribuída uma edificabilidade de 40.000m2, em parte resultante de um anterior 

loteamento, não concretizado, mas do qual foi cedido para o domínio público área da quinta da 

Granja e que concedeu aos proprietários uma edificabilidade de 22.276m2 (área já prevista no plano 

em vigor nos lotes 36a, 36b e 37). A restante edificabilidade, 17.724m2, resulta do mecanismo 

previsto no nº8 do artigo 50º Plano Diretor Municipal em vigor, que se traduz na aplicação de um 
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índice de edificabilidade de 0,3 à área de cerca de 54.000 m2 objeto de cedência ao Município por 

aquele particular para Espaço Verde Público e que garantirá um grande pulmão verde na freguesia 

de Benfica.  

São permitidos na Quinta da Granja, nas construções existentes e previstas no presente plano, a 

instalação de núcleo museológico ligado à lavoura, a conservação do núcleo de lavoura e habitação 

existente e ainda o uso do turismo e o uso terciário em conformidade com o disposto no nº 4 do 

artigo 40º do PDML em vigor. 

Tendo em atenção o maior detalhe que é próprio dos planos de pormenor e que pelo princípio da 

adequação que obriga a ter em conta a concreta realidade sobre a qual o plano opera, no caso da 

Quinta da Granja que apresenta características de espaço rural em ára urbana consolidada entendeu-

se adequada a viabilização da atividade agrícola do núcleo de lavoura e o seu desenvolvimento e a 

compatibilização com o uso de turismo. As edificações existentes e previstas no plano serão 

adaptadas a este uso no sentido da rentabilização económica do núcleo de lavoura e na mantenção 

da imagem rural em espaço urbano que tanto caracteriza a identidade desta zona da cidade de 

Lisboa (como antigo arrabalde – antigas quintas.) 

Considera-se assim ao abrigo da alínea a) do artigo 93º do RJIGT que a alteração do uso previsto para 

esta categoria de espaço no PDM (Espaço Verde Consolidado) comportando o uso de turismo tem 

em conta a evolução das condições culturais e ambientais e particularmente as económicas bem 

como o reconhecimento da preservação das memórias locais que justifica esta opção. 

Apenas com a elaboração do presente plano e da focagem ao território é que foi possível identificar 

determinadas especificidades que o território da Quinta da Granja apresenta. 

Os Lotes 36a e 36b poderão contemplar ao nível da cave uma área de 1 979 m2 para estacionamento 

privado de utilização pública. 

Na Quinta de Marrocos, irão surgir novos edifícios não como resultado de uma relocalização mas sim, 

da necessidade de aumentar a Superfície de Pavimento disponível, para dar resposta a um programa 

de ensino (é o caso dos edifícios previstos no Instituto Politécnico de Lisboa – IPL). 

Alguns desses edifícios não estavam contemplados no PPEULB de 1997 e deverão ser integrados na 

presente proposta de revisão do Plano por excederem a área de implantação anteriormente prevista. 

No que respeita ao reforço dos acessos rodoviários ao Campus do IPL e pelo facto de serem terrenos 

privados, um possível traçado de vias de acesso ou de atravessamento deve ser estudado em 
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pormenor e em conjunto com o Instituto, no âmbito dos projetos previstos para ampliação do 

Campus em termos de edificações e seu enquadramento na área já existente. Da mesma forma, os 

percursos pedonais deverão merecer estudo específico, de forma a serem integrados com a 

estrutura existente e melhorarem as acessibilidades e a ligação entre o campus universitário e a 

malha urbana envolvente. 

Nos quadros seguintes apresenta-se a edificabilidade prevista na presente alteração do Plano bem 

como os valores referentes ao plano em vigor de modo a perceber-se as alterações agora previstas. 

As áreas dos novos Lotes foram calculadas tendo por base a cartografia existente e deverão ser 

aferidas aquando dos desenvolvimentos das diversas operações urbanísticas através de 

levantamento topográfico, sendo admissível acertos aos seus valores. 

Forami tidos por base dos calculos os seguintes pressupostos: 

• O número de fogos foi calculado tendo por base 120m2/fogo 

• O nº de lugares de estacionamento deverá ser calculado com base nos quadros do 

estacionamento que se encontram em regulamento 

• O nº de lugares de estacionamento nos silos subterrâneos previstos foi estimado tendo por 

base 25m2 por lugar de estacionamento. 

Alterações às Sub-Unidades 2.2 e 2.3  

Lote   21 22 25 27 28 29 30 43 TOTAIS 

Área de Lote (m
2
) 

PP em Vigor 1.411 3.300 1.878 2.937 1.585 2.046 6.780 0 19.937

Alteração 1.217 1.768 2.619 1.915 1.079 1.282 2.520 3.745 16.145

Área de Implantação 
Piso Térreo (m

2
) 

PP em Vigor 1.065 2.696 897 1.106 1.025 1.756 0 0 8.545

Alteração 1.072 1.606 1.738 899 649 750 1.636 0 8.350

Área de Implantação 
Total, incl. caves (m

2
) 

PP em Vigor 1.411 3.300 1.878 2.937 1.585 2.046 0 0 13.157

Alteração 1.217 1.768 2.619 1.915 1.079 1.116 2.142 3.745 15.601

Superfície de Pavimento (m
2
) 

   Superfíce de Pavimento 
Total  

PP em Vigor 5.235 18.008 4.542 14.592 5.122 11.985 0 0 59.484

Alteração 12.821 10.223 24.366 7.192 9.904 9.986 8.168 0 82.660

  Serviços 
PP em Vigor 5.235 18.008 4.542 14.592 5.122 11.985 0 59.484

Alteração 0 0 0 0 0 0 0 0

  Habitação 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 0 0

Alteração 0 0 0 0 0 0 0 0

   Habitação/Comércio 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 0 0

Alteração 0 0 0 0 0 0 0 0

   Comércio/Serviços e 
outros 

PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alteração 1.072 1.606 1.738 7.192 649 1.500 0 0 13.757
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   Habitação/Serviços e 
outros 

PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alteração 11.749 8.617 22.628 0 9.255 8.486 0 0 60.735

   Hab/Com/Serv e outros 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alteração 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Equipamentos e outros 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alteração 0 0 0 0 0 0 8.168 8.168

Nº de Pisos 
PP em Vigor 1/5/8 1/8 1/6 23 2/6 2/19 0 -- 

Alteração 1/5/16 1/8 1/23 2/8 8/16 2/6/16 2/6 3 -- 

Nº de Fogos 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alteração 98 72 68 0 77 71 0 0 386

Área de Estacionamento 
em Cave (m

2
) 

PP em Vigor A definir no projecto, respeitando o regulamento do 
Plano 

0 0

Alteração 11.235 -- 

Nº de Lugares de 
Estacionamento (aprox) 

PP em Vigor A definir no projecto, respeitando o regulamento do 
Plano, com lugares publicos em cave, pois os lugares 

no exterior são insuficientes. 

0 0 

Alteração 449 -- 
(1) Nas subunidades 2.2 e 2.3 permite-se um máximo de 75% de uso de habitação nos edifícios onde se prevê o uso 

de habitação, serviços e outros.  

 

Com superfície de pavimento de 82.660m2 que permite construir cerca de 386 fogos, poderá ser 

necessário um estudo de tráfego, nos termos do anexo X do PDM em vigor. 

Para além do edificado previsto na subunidade 2.3 encontram-se previstos equipamentos nos lotes 

30 e 35, (ver quadro de equipamentos no final do capitulo). 

Em resposta a uma das participações apresentadas na Discussão Pública foi reavaliado o 

estacionamento público previsto. Para além da proposta de construção de dois outros silos 

automóveis, situados em locais com raio de influência diferenciados, é proposto mais um silo 

subterrâneo na Av. Marechal Teixeira Rebelo, para utilização pública, com ligação direta ao parque 

urbano e aos dois lados da avenida, com 450 lugares, de modo a colmatar as carências detetadas, 

nesta área do plano e da freguesia de Benfica. 

A área identificada com o número 41, em planta, corresponde a um direito de superfície em subsolo 

para a construção de um estacionamento. Prevê-se que este estacionamento tenha uma área de 

implantação prevista, em cave de cerca 4 500m2, sendo a área de estacionamento 14 580m2 o que 

irá corresponder a cerca de 596 lugares de estacionamento. Pretende-se com esta área 

complementar a oferta de estacionamento de apoio ao Hospital da Luz. 
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  Alterações às Sub-Unidades 2.1, 3.0, 3.1, 3.2 e 3.4 

Lote 
 

36a 36b 37 40 41 TOTAIS 

Área do Lote (m
2
) PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 3.442 2.287 1.815 9.738 0 17.282 

Área de Implantação Piso 
Térreo (m

2
) 

PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 2.025 1.285 1.280 0 0 4.590 

Área de Implantação Total 
(incl. Caves) (m

2
) 

PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 3.442 2.287 1.815 n.d. 4.503 7.519 

Superfície de Pavimento (m
2
) 

   Superfíce de Pavimento 
Total  

PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 18.275 8.940 12.785 29.164 0 69.164 

  Serviços 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 0 0 0 0 

  Habitação 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 0 0 0 0 

   Habitação/Comércio 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 0 0 0 0 

   Comércio/Serviços e outros 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 4.050 2.568 1.742 0 0 8.360 

   Habitação/Serviços e outros 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 14.225 6.372 11.043 0 0 31.640 

   Hab/Com/Serv e outros 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 0 0 0 0 

   Equipamentos e outros 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 0 29.164 
0 

29.164 

Nº de Pisos 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 -- 

Alteração 12+1rec 8+1rec 9+1rec 5 a 10 0 -- 

Nº de Fogos 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 119 53 92 0 0 264 

Área de Estacionamento em 
Cave (m

2
) 

PP em Vigor 0 0 0 0 0  0 

Alteração 

A definir no projecto, respeitando o 
regulamento do Plano (*) 14.580 0 

Nº de Lugares de 
Estacionamento 

PP em Vigor -- 0  -- 

Alteração 
A definir no projecto, respeitando o regulamento do 

Plano(*) 596 -- 

(*)Nos lotes 36a e 36b o estacionamento em cave pode incluir área de estacionamento privado de 

utilização pública com 1 979m2. 

Para além do edificado previsto, na tabela anterior, está previsto na sub-unidade 3.0 um 

equipamento no lote 38 (ver quadro de equipamentos no final do capitulo). 
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No quadro de edificabilidade seguinte são alteradas as áreas a alguns edificios das sub-unidades 3.3, 

3.5 e 5.1: são eliminados os lotes II, III e IV (colunas marcadas a laranja), com uma superfície de 

pavimento de 4.125m2 e usos de serviços, uma vez que estavam previstos numa área classificada, 

pelo PDM em vigor, como geomonumento; são feitos ajustes na implantação e superfície de 

pavimento dos lotes I, IX, M, XII, 1690, XXVI e XXVII. 

Alterações às Sub-Unidades 3.3, 3.5 e 5.1 

Lote   I II III IV IX+M XII 1690 XXVI TOTAIS 

Área do Lote (m
2
) 

PP em Vigor 260 208 288 280 368 275 200 1.386 1.215 3.704 

Alteração 519       1.519 280 1.356 1.667 5.341 

Área de Implantação 
Piso Térreo (m

2
) 

PP em Vigor 260 195 176 169 225 275 163 1.386 1.215 3.524 

Alteração 267       225 275 157 1.356 915 3.195 

Área de Implantação 
Total (incl. Caves) 
(m

2
) 

PP em Vigor 260 208 288 280 368 275 200 1.386 1.215 3.704 

Alteração 519       1.519 280 1.356 915 4.589 

Superfície de Pavimento (m
2
) 

   Superfíce de 
Pavimento Total  

PP em Vigor 3.380 1.365 1.408 1.352 2.700 2.675 1.304 6.485 4.632 21.176 

Alteração 3.062 0 0 0 2.700 2.675 1.256 9.700 3.415 22.808 

  Serviços 
PP em Vigor 0 1.365 1.408 1.352 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0       0 0 0 0 0 0 

  Habitação 
PP em Vigor 0       0 0 1.304 0 0 1.304 

Alteração 0       0 0 0 0 0 0 

Habitação/Comércio 
PP em Vigor 0       0 0 0 6.485 0 6.485 

Alteração 0       0 0 0 0 0 0 

   Comércio/Serviços 
e outros 

PP em Vigor 0       0 0 0 0 0 0 

Alteração 267       225 275 0 1.356 0 2.123 

   Habitação/Serviços 
e outros 

PP em Vigor 0       0 0 0 0 0 0 

Alteração 2.795       2.475 2.400 1.256 8.344 0 17.270 

   Hab/Com/Serv e 
outros 

PP em Vigor 3.380       2.700 2.675 0 0 0 8.755 

Alteração 0       0 0 0 0 0 0 

   Equipamentos e 
outros 

PP em Vigor 0       0 0 0 0 4.632 4.632 

Alteração 0       0 0 0 0 3.415 3.415 

Nº de Pisos 
PP em Vigor 13 1v+7 8 8 1v+12 1v+9 1v+8 1 a 10 3+1rec   

Alteração 11       13 10 1v+8 1 a 10 3+1rec   

Nº de Fogos 
PP em Vigor 22 14 16 16 22 18 16 26 0  104 

Alteração 23       23 18 8 69 0  141 

Área de 
Estacionamento em 
Cave (m

2
) 

PP em Vigor 
A definir no projecto, respeitando o regulamento do Plano 

Alteração 

Nº de Lugares de 
Estacionamento 

PP em Vigor 
A definir no projecto, respeitando o regulamento do Plano 

Alteração 
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Nos edificios do quadro seguinte foram realizados ajustes na implantação e na superficie de 

pavimento do Infantário Pedrita (lote 39) e dos lotes XXII, XXV e XXVIII (este lote para além do 

estacionamento em cave contempla um equipamento desportivo). Foram ainda eliminados os lotes 

XVII, XVIII, XIX e XXIV (sob a 2ª circular) e o lote XXIII (sobre o caneiro de Alcântara). A superfície de 

pavimento dos lotes agora eliminados totalizava cerca de 9.100m2 e estavam previstos para os usos 

de comércio, serviços e equipamentos. 

Nas subunidades 7.1 e 7.2 estão previstos por parte do Estado a construção/ampliação de 

equipamentos coletivos, podendo integrar outros usos desde que complementares. Estão previstos 

de modo, ainda, indicativo uma área de implantação máxima adicional de cerca de 25.604 m2 e uma 

Superfície de Pavimento máxima adicional de cerca de 43.333 m2. 

Alterações às Sub-Unidades 4.5, 4.6, 7.1,7.2, 7.3, 8.3, 8.4 

Lote   XXI XXII XXV XXVIII (1) 34 TOTAIS 

Área do Lote (m
2
) 

PP em Vigor 281 608 1.400 5.250 546 8.085 

Alteração 290 634 4.840 3.842 703 10.309 

Área de Implantação Piso 
Térreo (m

2
) 

PP em Vigor 281 608 1.100 5.250 320 7.559 

Alteração 253 547 4.840 3.842 368 9.850 

Área de Implantação Total (incl. 
Caves) (m

2
) 

PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 4.840 3.842 0 8.682 

Superfície de Pavimento (m
2
) 

   Superfíce de Pavimento Total  
PP em Vigor 1.661 2.066 2.200 10.080 2.560 18.567 

Alteração 1.354 2.196 12.000 0 2.940 18.490 

   Serviços 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 0 0 0 0 

   Habitação 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 0 0 0 0 

   Habitação/Comércio 
PP em Vigor   0 0 0 2.560 2.560 

Alteração 1.354 0 0 0 2.940 4.294 

   Comércio/Serviços e outros 
PP em Vigor 1.661 2.066 2.200 0 0 5.927 

Alteração 0 0 0 0 0 0 

   Habitação/Serviços e outros 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 0 0 0 0 

   Hab/Com/Serv e outros 
PP em Vigor 0 0 0 0 0 0 

Alteração 0 0 0 0 0 0 

   Equipamentos e outros 
PP em Vigor 0 0 0 10.080 0 10.080 

Alteração 0 2.196 12.000 0 0 14.196 
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Lote   XXI XXII XXV XXVIII (1) 34 TOTAIS 

Nº de Pisos PP em Vigor 6 4 2 2 8 -- 

Alteração 6 4 n.d. 1 8 -- 

Nº de Fogos 
PP em Vigor 0 0 0 0 21 21 

Alteração 0 0 0 0 21 21 

Área de Estacionamento em 
Cave (m

2
) 

PP em Vigor 
‘-- 

11.526 

‘-- 
‘-- 

Alteração 

A definir no projecto, respeitando o 
regulamento do Plano 

A definir no 
projecto, 
respeitando o 
regulamento 
do Plano -- 

Nº de Lugares de 
Estacionamento  

PP em Vigor ‘-- 

500 

‘-- ‘-- 

Alteração 

A definir no projecto, respeitando o 
regulamento do Plano 

A definir no 
projecto, 
respeitando o 
regulamento 
do Plano -- 

NOTAS: os usos “outros” inclui o uso de turismo, micrologística e indústria compatível 
(1) - Lote com silo de estacionamento público subterrâneo, em 3 pisos. Ao nível da superfície será implantado 
um equipamento desportivo. 
 

Para além do edificado previsto, na tabela anterior, na sub unidade 4.5 está previsto um 

equipamento no lote 39 e na sub unidade 7.2 um equipamento no lote 42. 

As áreas de equipamentos previstos na área do plano têm a seguinte capacidade edificatória: 

EQUIPAMENTOS 
Sub-

Unidades 
2.3 (i) 

Alterações às 
Sub-Unidades 

2.1, 3.0, 3.1, 3.2 
e 3.4 

Sub-
Unidade 

5.1 

Alterações às Sub-
Unidades 4.5, 4.6, 
7.1,7.2,7.3,8.3,8.4 

Lote 35 38 XXVII 39 42 

Área do Lote (m2) 2.021 2.926 402 681 700 

Nº pisos 1 1/2 2 2 1 
(i) A superfície de pavimento relativa a outros usos é de 1,680m2, correspondente a 20% da totalidade da parcela destinada 

a equipamentos na subunidade 2.3 (nº 2 do artº 65º do PDM) 

Para além das áreas de equipamentos no quadro anterior há que notar que outros lotes prevêem 

áreas de equipamento, sendo o uso do edificio não exclusivo de equipamento. 

EQUIPAMENTOS COM 
OUTROS USOS 

Sub-
Unidade 

2.3 (i) 

Sub-
Unidades  

5.1 

Sub-Unidade 4.5, 8.3 e 
8.4 

Lote 30 XXVI XXII XXV XXVIII 

Área do Lote 2.520 1.667 634 4.840 3.842 

Sup. Pavimento 6.262 n.d. 547 4840 n.d. 

nº pisos 6 1 1 n.d. n.d. 

(ii) a superfície de pavimento de equipamento corresponde a 80% da superficie de pavimento total prevista de acordo com 
o nº 2 do artº65 do PDM, em vigor 
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7.4. Espaços Verdes Urbanos 

A importância de operacionalizar a Estrutura Ecológica Municipal tem valor acrescido nesta área da 

cidade, pois consolida grande parte do território do plano.  

A área da Quinta da Granja – atualmente subdividida em “Quinta da Granja de Baixo”, propriedade 

municipal e “Quinta da Granja de Cima”, propriedade particular - deve ser mantida na sua 

globalidade, de forma a compor e harmonizar essa estrutura ecológica. Deve ser criada uma rede de 

mobilidade suave (peões e bicicletas que se devem estender ao resto da cidade) e redes de recreio, 

protecção e produção. 

O Plano propõe a criação de uma área verde pública na Quinta da Granja de Cima, com a cedência 

para espaço verde público de uma área de 54 000 m2, atualmente propriedade particular. 

A utilização que é possível prever,no âmbito do plano, para esta área é a da criação de um espaço de 

grande qualidade ambiental, o prolongamento da área verde pública existente na quinta da Granja 

de Baixo, mantendo-se contudo, o seu carácter rural e todas as antigas alamedas de oliveiras 

existentes. 

Está prevista para esta área, numa fase posterior à da aprovação da presente proposta de alteração 

do Plano, a elaboração de um projeto de arranjos exteriores, em harmonia com estes princípios. 

Na presente proposta de alteração do Plano, este espaço verde irá ser ampliado com a área verde 

publica (com cerca de 14 400 m2) situada no interior da nova rotunda proposta da avenida Lusíada, 

totalizando assim cerca de 68 400 m2 (6.8 ha). A ligação entre ambas as áreas verdes é assegurada 

por um atravessamento pedonal não desnivelado, garantindo assim uma fácil acessibilidade pedonal 

sem esforço para o peão. 

Os espaços verdes na área do plano irão contribuir para a estrutura escológica municipal na vertente 

integrada através das áreas incluídas nas subunidades 3.0, 3.1,3.2 com espaços verdes de recreio e 

produção e ainda na subunidade 7.2 com espaços de enquadramento ao edificado. Os eixos 

arborizados e os espaços verdes de enquadramento a infraestruturas contribuem igualmente para a 

estrutura ecológica integrada do município. 
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7.5. Valores Culturais 

Constituem bens imóveis da Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico (CMPEP) do 

Plano Diretor Municipal, em vigor: o Instituto Superior de Educação (8.16) ou antiga Escola do 

Magistério Primário (1913), do Arq. Adães Bermudes; a Escola Superior de Comunicação Social 

(8.36) do Arq. Carrilho da Graça, com menção honrosa do Prémio Valmor em 1993; a Escola 

Secundária José Gomes Ferreira (8.15) do Arq. Hestnes Ferreira, com menção honrosa do Prémio 

Valmor em 1982; Edifício da Junta de Freguesia de Benfica, situado na Av. Gomes Pereira, bem 

como as fachadas da antiga Fábrica Simões (8.13); a Quinta da Granja (8.09) situada na Travessa da 

Granja nº21.  

No que respeita à Quinta da Granja (08.09), para uma melhor organização e gestão da informação, e 

consultada a Estrutura Consultiva Residente da Carta Municipal do Património, entendeu-se 

oportuno o desmembramento deste bem inventariado em três bens patrimoniais interrelacionados: 

08.09 - Sítio da Granja; 08.09 A - Quinta da Granja de Cima; 08.09 B - Quinta da Granja de Baixo. 

A recente atribuição (2012) dos Prémios Valmor e Municipal de Arquitetura de 2007 e 2008, 

respetivamente, ao Hospital da Luz, projeto do arq. Manuel Salgado, e à Escola Superior de Música 

de Lisboa, projeto do arq. João Luís Carrilho da Graça, justifica a inclusão de ambos na CMPEP, ao 

abrigo no disposto no nº 4., b) do art. 26º do Plano Diretor Municipal, em vigor, com os códigos 

11.67 e 08.41. 

Propõe-se ainda a inclusão de um terceiro edifício na CMPEP, com o código 08.42, pelo seu valor 

histórico e arquitetónico: a antiga casa da Quinta de Marrocos, sede da extensa propriedade rural 

onde, no séc. XIX, habitou o embaixador de Marrocos em Lisboa e que ao longo do séc. XX acolheu 

sucessivos equipamentos de ensino.  

À semelhança da metodologia que tem sido adotada em outros IGT’s já concluídos e em elaboração, 

e dando cumprimento ao disposto no nº 9 do art. 26º do PDM, em vigor, cada um dos bens culturais 

imóveis constantes ou a constar da CMPEP, na área abrangida pelo plano, são objeto de fichas 

patrimoniais de caracterização histórica, arquitetónica e de avaliação patrimonial, passíveis de 

informar os pedidos de licenciamento e a gestão urbanística (ver nº 8 do art. 26º do PDM em vigor – 

revisão de 2012). As referidas fichas constituem um anexo do Regulamento do plano, do qual fazem 

parte integrante. 
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7.6. Mobilidade 

7.6.1. REDE VIÁRIA 

Ao nível da rede rodoviária, uma das principais alterações estratégicas introduzida no PDM actual 

traduz-se numa mudança de paradigma, abandonando-se o conceito de provimento de novas 

infraestruturas rodoviárias como reação à procura, para se defender um novo modelo baseado na 

necessidade de não ultrapassar os limites de tráfego considerados adequados para garantir a 

promoção da melhoria da qualidade urbana e ambiental. Por outro lado, evolui-se para um modelo 

que assenta no desenvolvimento de uma estrutura reticulada, em detrimento do modelo rádio-

concêntrico. 

Neste contexto, tratando-se de uma área da cidade com um elevado grau de consolidação, 

praticamente não existem propostas ao nível da rede viária com excepção de intervenções pontuais 

em alguns nós. A esse respeito, importa referir, em primeiro lugar, os nós de nível hierárquico 

superior, designadamente: i) a intersecção entre a 2ª Circular e a Av. dos Condes de Carnide; ii) a 

intersecção entre a Av. Lusíada e a 2ª Circular e iii) o cruzamento entre a Av. Cidade de Praga e a Av. 

dos Condes de Carnide. Tendo em consideração a importância destes nós no esquema de circulação 

da cidade, as soluções que vierem a ser implementadas em cada uma destas três intersecções 

deverão resultar de estudos e decisões a um nível macro e, portanto, não foram detalhadas neste 

Plano. 

De resto, o presente Plano contempla alterações em apenas dois nós, a saber (ver Planta 13.1): 

� O entroncamento da Estrada de Benfica com a Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis; 

� O nó entre a Av. Marechal Teixeira Rebelo com a Av. Lusíada. 

7.6.2. ESTACIONAMENTO 

O estacionamento é um importante instrumento de gestão e controle da procura de transporte 

individual, tendo em conta as diferentes variáveis passíveis de promover esse controle (quantidade, 

preço, período de permanência). 

Deste modo, estão previstas algumas intervenções, quer ao nível da oferta à superfície, quer ao nível 

da oferta em estruturas. No que respeita à primeira, importa referir o aumento da oferta de 

estacionamento na Rua José Marinho (em cerca de 120 lugares; ver Planta 13.1). Relativamente à 

oferta em estruturas, está prevista a construção de um silo automóvel na Estrada do Calhariz de 

Benfica com uma capacidade de aproximadamente 500 lugares distribuidos por 3 pisos enterrados e 

ainda um outro silo sob a Av. Marechal Teixeira Rebelo com uma capacidade de cerca 450 lugares 
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(lote 43) também distribuídos por 3 pisos enterrados. Refira-se ainda que está em fase de conclusão 

a construção e exploração, através de concessão, de um parque subterrâneo com 596 lugares 

adjacente ao Hospital da Luz de modo a aumentar a oferta já existente neste equipamento (ver 

Planta 13.1). 

Por último, e ainda no que diz respeito ao estacionamento, importa referir o ordenamento dos dois 

espaços desocupados, actualmente utilizados como parques de estacionamento informais com a 

designação “Escola Superior de Educação” e “Uruguai 2” na Tabela 1 da secção 5.9.2. 

7.6.3. TRANSPORTE COLECTIVO 

Tal como estabelecido no Plano Director Municipal da cidade de Lisboa, o sistema de transportes 

públicos constitui uma peça fundamental na estratégia de mobilidade da cidade. Neste contexto, o 

referido Plano propõe uma rede de linhas de Transporte público em sítio próprio, com as quais se 

pretende promover bons padrões de serviço a zonas da cidade ainda não cobertas pela rede 

estruturante de 1º nível (REFER e Metropolitano). Assim, encontra-se actualmente em fase de estudo 

um serviço de transporte colectivo em sítio próprio que ligará a zona de Benfica, a sul, com a zona 

das Galinheiras a norte, colmatanto assim aquilo que se considera ser atualmente uma das linhas de 

desejo da procura deste tipo de serviços. Pretende-se que este seja um serviço de elevada qualidade, 

com uma velocidade de circulação elevada e uma distância entre paragens também elevada, de 

modo a resultar em tempos de viagem que possam, de facto, constituir uma alternativa competitiva 

com o transporte individual. Esta linha atravessará a zona do Plano e amarrará em pontos 

considerados relevantes da rede de 1º nível existente. O traçado base apresentado na figura seguinte 

está sujeito a alguns ajustes que resultem de recomendações do estudo actualmente em elaboração. 
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Figura 46 - Traçado base actualmente em estudo para a implementação de uma linha de transporte colectivo em sítio 
próprio 

 

No que respeita à rede de metropolitano, está previsto um projecto de expansão que bifurca a 

extremidade poente da linha azul a partir do colégio militar. Este projecto traduz-se num 

prolongamento da linha em aproximadamente 1,5 km e também a mais duas estações: “Benfica” 

e “Uruguai”, estando esta última dentro da área do Plano e pretende servir uma zona com uma 

densidade populacional significativa.  

Neste contexto, considera-se que a implementação destas intervenções (transporte colectivo em 

sítio próprio e expansão da rede do metropolitano) contribuirá para uma melhoria significativa 

da qualidade dos transportes colectivos de nível hierarquico superior, proporcionando uma 

alternativa competitiva às deslocações em modo individual o que, por sua vez, contribuirá para 

reduzir a pressão da procura de estacionamento dentro da zona do Plano. 
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Figura 47 - Projectos de Expansão do Metropolitano de Lisboa (Julho de 2012) 

 

7.5.4. MOBILIDADE SUAVE 

Existe já um maior reconhecimento de que os modos suaves são uma alternativa eficaz nas 

deslocações de curta distância ou um complemento essencial a outros modos de transporte 

(nomeadamente no acesso às redes de transporte coletivo) e que contribuem de forma positiva para 

a qualidade do ambiente e para a saúde pública. Assim, encontram-se em fase de estudo 

aproximadamente 15,4 quilómetros de pistas cicláveis dentro da área do Plano de modo a 

complementar a oferta de infra-estruturas já em funcionamento (ver Figura 48). 



ALTERAÇÃO ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 
Relatório de Fundamentação 

 

100 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

  julho 2014 

 

Figura 48 - Rede de Ciclovias em funcionamento e em estudo na área do PP do Eixo urbano Luz Benfica 

 

No que respeita ao modo pedonal, refira-se que o Plano de Acessibilidade Pedonal atualmente em 

desenvolvimento, irá definir uma estratégia integrada para garantir que a cidade de Lisboa seja 

acessível para todos. No âmbito da revisão do PDM considerou-se importante apresentar uma 

proposta preliminar dos eixos pedonais estruturantes, os quais devem ser intervencionados 

prioritariamente de modo a cumprirem o disposto no D.L. 163/2006. A proposta que se apresenta 

deve, por isso, ser considerada como indicativa. 
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Figura 49 - Rede Pedonal Estruturante Proposta (Estrato da Planta “Programação e Execução” do PDM) 
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7.7. Equipamentos 

7.7.1. POPULAÇÃO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Para a avalição e previsão dos equipamentos na área do Plano de Pormenor foi elaborado o Cálculo 

da população residente, conforme tabela abaixo apresentada: 

C á l c u l o  d a  p o p u l a ç ã o  r e s i d e n t e  n a  A I  p o r  v i a  d o s  a c r é s c i m o s  d e  f o g o s  
d e  h a b i t a ç ã o  ( v a l o r e s  a p r o x i m a d o s )  

A B C D E F 

População 
projetada 

(Base 
demográfica) 

Taxa de 
variação da 
população 

(2001→2011) 

População 
residente na 

AI (2011) 
Acréscimo 

populacional (C+D) 
População 
previsível

1
 

0% - 3% 5.398 1.971 7.369 7.147 

 

População previsível (F) = (C+D)-(A+B) 

AI - Área de Intervenção 

Fogos habitacionais em que 1 fogo habitacional = 120 m2 

Dimensão média da família = 2,3 indivíduos, em que D = 857 X 2,3. 

1 Nas sub-unidades 2.2 e 2.3 prevê-se um uso máximo de 75% de uso habitacional em 

habitação/serviços. Assim, o valor da população poderá ser inferior, uma vez tratar-se de um valor 

volátil, dependente das condições de mercado. 
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7.7.2. PROPOSTA DE EQUIPAMENTOS 

A proposta nº 617/2010, aprovada em reunião de Câmara a 3 de Novembro de 2010, estabelece, 

entre outros elementos que devem fazer parte integrante dos Planos de Pormenor, os relativos aos 

equipamentos coletivos de utilização pública. É com base nas Cartas de Equipamentos e Orientações 

Estratégicas, nomeadamente: a Carta Educativa, a Carta da Saúde, a Carta Desportiva e as 

Orientações Estratégicas para a Infância que faz o estudo das necessidades dos respetivos 

equipamentos, respetivas propostas de equipamentos e se procura dar resposta à referida proposta 

de Câmara. 

Deste modo, apresenta-se um quadro síntese da proposta de equipamentos para o PP do Eixo 

Urbano Luz Benfica (desenvolvido própria de equipamentos propostos). 

Quadro 10 – Quadro resumo de Necessidade e Equipamentos Propostos 
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7.7.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Os equipamentos propostos para a área do PPEULB em sede de programação do PDM 2012 (em 

vigor) sofrem alterações significativas em sede de Plano de Pormenor, nomeadamente: 

Equipamento 14: Instalações do Regimento de Sapadores Bombeiros (lote 30) 

Em área reservada para equipamento, embora não constante da programação de equipamentos em 

PDM, para a eventual transferência das instalações do Regimento de Sapadores Bombeiros para a 

área de equipamento no lote 30. 

Equipamento 6: Unidade de Saúde (US) Rodrigues Miguéis (lote XV) 

Instalações definitivas para a Unidade de Saúde Rodrigues Miguéis, com a manutenção das 

instalações provisórias até conclusão do projeto. 

Equipamento 13: Polidesportivo coberto 

De acordo com o Departamento de Desporto, “na área do Plano, de acordo com os dados constantes 

do relatório (fornecido pela DPT), a população residente previsível aproxima-se dos 7.000 indivíduos. 

Para uma população desta dimensão justifica-se a existência de um Complexo Desportivo de 

proximidade que inclui um pavilhão desportivo, uma piscina e duas salas de desporto. 

Considerando que a Piscina Municipal de Benfica e a Piscina do Sport Lisboa e Benfica têm acesso 

público propõe-se que, no âmbito do Plano de Pormenor Eixo Luz Benfica, seja programado um 

Complexo Desportivo em versão reduzida, constituído por um pavilhão e duas salas de desporto. 

Para a implantação deste Complexo Desportivo é necessária uma parcela com uma área mínima de 

2.000m2, onde se inscreva um retângulo com 1.500 m2 de área.” 

Equipamentos 5, 9 e 10: Creches e Jardim de Infância 

A creche prevista para a Rua Rodrigues Miguéis fica sem efeito, uma vez que o espaço será ocupado 

pela Associação de Reformados de Benfica. A creche a prever no âmbito do PPEULB figurará no Lote 

XXVI (Equipamento 10); os equipamentos 9 e 5 (Lotes 35a e 35b, respetivamente) figuram, também, 

comos espaços destinados a uma Creche e Jardim de Infância. 
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Equipamento 11 e 12:Centros de Dia/ Convívio (lote XVII) e Associação de Reformados de Benfica 

No respeitante a Lares e Centros de dia, a proposta de um Lar de Idosos, por parte do Montepio 

Geral, no Lote XXX, fica sem efeito (juntamente com a Unidade de Cuidados Continuados). Propõe-se 

para este efeito, o lote XXVII para Centro de Dia/Convívio. Estas valências têm uma localização 

privilegiada dada a proximidade à Quinta da Granja e do nó de transportes públicos do Colégio 

Militar (considerando os critérios de localização deste tipo de valência). 

Passa a estar previsto a localização da Associação de Reformados de Benfica (equipamento 12), na 

Rua João Sebastião e Silva. 

Equipamentos existentes na área do plano: 

Equipamentos do IPL – Instituto Politécnico de Lisboa e de Ensino 

Estes equipamentos, não considerados para efeitos de programação de equipamentos no município, 

afiguram-se de especial relevância em termos de população-alvo e a integração na malha urbana, 

entre os quais se destacam: 

• Escola Superior de Comunicação Social (IPL) 

• Escola Superior de Educação (IPL) 

• Escola de Música (IPL) 

A área do plano é ainda caraterizada pela existência de equipamentos existentes de relevo de Ensino 

e Saúde: 

• Escola Básica Pedro de Santarém (EBI+JI) 

• Escola Secundária José Gomes Ferreira (C+S) 

• Hospital da Luz (Privado) 

• Unidade de Saúde Rodrigues Miguéis (US) – instalações provisórias 
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Equipamento Sociais/ Infância: 

Infantário Pedrita (equipamento privado), com ampliação prevista no lote 39. 

O Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica prevê um acréscimo de população residente de 

1.971 novos habitantes e uma população residente previsível de 7.147 indivíduos, por via da 

construção da nova habitação, mas que face à base demográfica das cartas de equipamentos, 

orientações estratégicas, de acordo com a evolução demográfica registada nos Censos 2001-2011 e 

conforme o cenário de estabilização da população previsto no PDM 2012 para a cidade de Lisboa, 

aquele acréscimo não é tido em linha de conta para o cálculo de equipamentos.  
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8. INFRAESTRUTURAS 

8.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

8.1.1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo refere-se ao sistema de distribuição de água do Plano de Pormenor da Zona 

Envolvente do Eixo Urbano Luz-Benfica, tendo como base a informação constante na Planta Síntese 

do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração), bem como os elementos constantes do 

cadastro fornecido pela EPAL, e o edificado já existente. 

Para cada uma das propostas de Alterações às Sub-unidades, indicadas nas Peças desenhadas da 

Planta Síntese do presente Plano, estimaram-se os consumos de água previstos para o 

dimensionamento dos troços novos da rede pública a partir dos Quadros de Áreas – Edifícios 

Propostos. 

Ao nível de um Plano de Pormenor, a planta da rede de abastecimento de água é esquemática e não 

apresenta detalhes como válvulas de seccionamento, purga, etc.. competindo posteriormente à 

entidade concessionária (neste caso a EPAL) efetuar o respectivo projeto de execução. 

O abastecimento à zona do Plano de Pormenor manter-se-á gravítico e a rede de distribuição de água 

a dimensionar deve assegurar o consumo doméstico, comercial e público da zona referida, para além 

de assegurar o serviço de combate a incêndios.  

Os novos troços da rede pública de abastecimento de água serão interligados num ou mais pontos 

com a rede já existente, pelo que a EPAL deverá avaliar o impacto hidráulico e eventualmente 

estrutural sobre a rede já existente, de modo a evitar-se quebras significativas na sua eficiência. 

Por outro lado, o traçado agora proposto pretende melhorar a qualidade do sistema de 

abastecimento atualmente existente através do fecho em malhas fechadas de diversos troços que se 

encontram atualmente ramificados, obtendo-se uma melhoria significativa no nível de serviço da rede 

já existente. 

O presente estudo teve por base o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais, Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de 

Agosto, o Manual de Redes Prediais da EPAL e o Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio 

em Edifícios, Portaria 1532/2008. 
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8.1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICO DOS ELEMENTOS DE BASE 

8.1.2.1. Traçado em Planta 

O presente estudo refere-se ao sistema de distribuição de água do Plano de Pormenor da Zona 

Envolvente do Eixo Urbano Luz-Benfica, tendo como base a informação constante na Planta Síntese 

do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração), bem como os elementos constantes do 

cadastro fornecido pela EPAL, e o edificado já existente. 

Para cada uma das propostas de Alterações às Sub-unidades, indicadas nas Peças desenhadas da 

Planta Síntese do presente Plano, estimaram-se os consumos de água previstos para o 

dimensionamento dos troços novos da rede pública a partir dos Quadros de Áreas – Edifícios 

Propostos. 

Ao nível de um Plano de Pormenor, a planta da rede de abastecimento de água é esquemática e não 

apresenta detalhes como válvulas de seccionamento, purga, etc.. competindo posteriormente à 

entidade concessionária (neste caso a EPAL) efetuar o respectivo projeto de execução. 

O abastecimento à zona do Plano de Pormenor manter-se-á gravítico e a rede de distribuição de água 

a dimensionar deve assegurar o consumo doméstico, comercial e público da zona referida, para além 

de assegurar o serviço de combate a incêndios.  

Os novos troços da rede pública de abastecimento de água serão interligados num ou mais pontos 

com a rede já existente, pelo que a EPAL deverá avaliar o impacto hidráulico e eventualmente 

estrutural sobre a rede já existente, de modo a evitar-se quebras significativas na sua eficiência. 

Por outro lado, o traçado agora proposto pretende melhorar a qualidade do sistema de 

abastecimento atualmente existente através do fecho em malhas fechadas de diversos troços que se 

encontram atualmente ramificados, obtendo-se uma melhoria significativa no nível de serviço da rede 

já existente. 

O presente estudo teve por base o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais, Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de 

Agosto, o Manual de Redes Prediais da EPAL e o Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio 

em Edifícios, Portaria 1532/2008. 
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8.1.2.2. Disposições construtivas  

A execução da Rede de Abastecimento de Água deverá ser gerida por um conjunto de disposições 

previstas nas Condições Técnicas do Manual da EPAL, e no RGSPPDADA para o sistema de 

abastecimento projetado, prevendo as necessidades de água a satisfazer para o abastecimento 

domiciliário, de serviços, comércio, equipamentos, rega e serviços de incêndio. 

Na sequência do referido, deverá ter-se em conta no conjunto de disposições construtivas, um 

afastamento dos coletores de água residual de 1 m, sempre numa cota superior a estes.  

As condutas deverão ter uma profundidade de assentamento de 0,90 m, medidos entre a geratriz 

exterior superior da conduta e o nível do pavimento. A profundidade só pode ser inferior à indicada 

caso se protejam convenientemente as condutas para resistirem a sobrecargas ou temperaturas 

extremas. 

Dever-se-á também, procurar localizar a rede sob o passeio (fora da faixa de rodagem) o que 

permitirá um fácil acesso para reparações e operações de manutenção das condutas, com a vantagem 

de não obstruir a circulação viária, e a não compressão nas tubagens devido à circulação de cargas na 

faixa de rodagem.  

 

8.1.3 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA REDE 

O dimensionamento hidráulico da rede baseou-se numa análise dos loteamentos propostos e 

designação dos diâmetros que envolverão esses troços, em função do caudal consumido nesse troço 

e dos caudais necessários para abastecer os troços de jusante, tendo em conta a rede existente. 

Contudo, esta ponderação foi realizada, sem acesso aos projetos dos edifícios já existentes na área 

abrangida por este Plano de Pormenor, e o dimensionamento dos ramais novos correspondentes aos 

troços novos a criar e/ou a alterar em resultado deste Plano, foi efetuado com base apenas nos 

consumos previsíveis dos edifícios novos (a construir), pelo que, este dimensionamento da Rede 

enquadrar-se-á apenas como uma proposta, a desenvolver posteriormente em fase de execução dos 

loteamentos. 

Uma vez que é mais conveniente que a rede seja malhada, em vez de ramificada, por uma questão 

de limpeza e qualidade da água, os diâmetros escolhidos para os novos troços não são, na sua 

maioria, inferiores aos dos troços já existentes a jusante e a montante (dos quais não possuímos os 

consumos), nem inferiores aos necessários para o combate a incêndio. Também a verificação 
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rigorosa das velocidades não será possível para os consumos domésticos e de serviços, uma vez que 

não possuímos a informação do caudal a garantir para os edifícios já existentes. 

A rede de abastecimento nova prevista estima condutas de DN 110, 125, 160 e 250 mm, das quais 

serão ligadas, conforme Peça desenhada, com base na rede cadastral fornecida pela EPAL, por 

travessias e prolongamentos do traçado dessa rede, adaptada à disposição dos lotes e dos 

arruamentos, favorecendo a constituição das malhas. 

Existe um extremo no traçado, com o Ramal Novo 3, onde não foi possível fechar a malha, com os 

dados existentes de cadastro e atuais arruamentos, prevendo-se uma ventosa nesse extremo.  

Algumas opções de traçado, foram feitas com base em informações prestadas pela EPAL, sobre o 

cadastro existente, como é o caso de algumas ligações e prolongamentos da rede, para as quais as 

suas características de distribuição, determinaram o traçado proposto.  

A EPAL deverá validar os diâmetros destes novos troços mediante o conhecimento das redes prediais 

dos edifícios já existentes. 

8.1.3.1. Caudal de Dimensionamento 

No presente estudo, considera-se que o “horizonte de projeto” é a execução completa deste Plano de 

Pormenor, com todos os seus edifícios e equipamentos em pleno funcionamento. Pretende-se assim, 

estimar os caudais correspondentes ao horizonte de projeto. Para isso, é necessário estimar a 

população no horizonte de projeto. 

A população e os consumos previstos foram obtidos com base Quadros de Áreas – Edifícios 

Propostos, para cada uma das Propostas de Alterações às Sub-Unidades, indicadas nas Peças 

desenhadas da Planta Síntese do Plano de Pormenor e com base nos seguintes critérios, definidos 

pelo Decreto Regulamentar 23/95: 

a) As capitações na distribuição exclusivamente domiciliária não devem, qualquer que seja o 

horizonte de projeto, ser inferior aos seguintes valores: 

• - 80l / (habitante/dia) até 1000 habitantes; 

• - 100l / (habitante/dia) de 1000 a 10 000 habitantes; 

• - 125l / (habitante/dia) de 10 000 a 20 000 habitantes; 

• - 150l / (habitante/dia) de 20 000 a 50 000 habitantes; 

• - 175l / (habitante/dia) acima de 50 000 habitantes. 
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b) As capitações correspondentes aos consumos com a tipologia prevista de utilização para 

Comercio/ Serviços/Equipamentos podem, na generalidade dos casos, ser incorporados nos 

valores médios da capitação global. Neste estudo considerou-se 50 (L/habitante/dia), incluindo o 

caso de Equipamentos Escolares. 

c)  Para os Equipamentos previstos com uma utilização tipo, Lar de idosos/Cuidados Continuados, 

considerou-se uma capitação de consumo domiciliário, aproximando-se a uma utilização de 

habitação. 

d) Para o Equipamento destinado a parques de estacionamento, estimou-se um consumo de 10 

(L/habitante/dia). 

e) Os consumos públicos, tais como bebedouros, lavagem de arruamentos, rega de zonas verdes e 

limpeza de coletores, podem considerar-se incorporados nos valores médios de capitação global, 

variando entre 5 e 20 (L/habitante/dia). Neste estudo, para as zonas verdes públicas considerou-

se 20 (L/habitante/dia) e para as zonas verdes privadas 5(L/habitante/dia). 

f) Os consumos de água para combate a incêndio são função do risco da sua ocorrência e 

propagação na zona em causa. Para a área de intervenção do PP do Eixo Urbano Luz Benfica, 

considerou-se a partir da Av. Professor Santos Lucas até à Av. Condes de Carnide, passando pela 

Av. Lusíada a presença de Risco de Grau 4, sendo esta uma zona urbana de considerável grau de 

risco, constituída por construções de mais de 10 pisos, destinadas à habitação e serviços públicos. 

Assim, o caudal instantâneo a garantir para o combate a incêndio é de 45 l/s, ao qual corresponde 

um diâmetro nominal mínimo de 125mm. 

A restante área delimitada por este Plano é considerada como Risco de Grau 3, moderado grau de 

risco, zona predominantemente constituída por construções com máximo de 10 pisos acima do solo, 

destinada à habitação, eventualmente com algum comércio e pequena indústria. O caudal 

instantâneo a garantir para o combate a incêndio é de 30 l/s, correspondente ao Risco de Grau 3, ao 

qual corresponde um diâmetro nominal mínimo de 100mm. 

No entanto, uma vez que, no caso do PP do Eixo Urbano Luz Benfica o serviço de combate a incêndios 

tem de ser assegurado pela mesma rede pública que abastece a habitação, comércio e serviços, 

resulta que o diâmetro nominal mínimo das condutas é função do grau de risco de incêndio. 

Com este premissa, delimita-se logo para a zona descrita como Grau de risco 4 um diâmetro mínimo 

das condutas de 125mm e para o Grau de risco 3 o diâmetro mínimo das condutas de 100mm.. 

O caudal de dimensionamento no horizonte de projeto corresponde ao caudal de ponta horário e é 

calculado através da seguinte expressão: 
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pph kCapPopfQ ×××=dim  

 

em que: 

Qdim – caudal de dimensionamento no ano horizonte de projeto [l/dia]; 

fph – factor de ponta horário, determinado por: 

 

.

70
0,2

Pop
f ph +=   (segundo o Dec. Regulamentar 23/95) 

Pop – população da povoação no horizonte de projecto [hab]; 

Cap – capitação no horizonte de projecto [l/hab.dia]  

Kp – coeficiente de perdas (10% de perdas => Kp = 1,1) 

 

Para uma melhor visualização das áreas a abastecer, consideraram-se duas zonas enquadradas no 

perímetro do Plano, Zona A e Zona B, seguindo-se esta nomenclatura nos Cálculos justificativos e 

Peças desenhadas. 
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Assim e tendo em conta os critérios anteriores, as populações e consumos foram estimados da 

seguinte forma: 

 

  

Zona A 

Alterações às 

Sub-Unidades 

3.3 e 3.5 e 5.1 

Lote I Habitação e Serviços 

Lote IX Habitação e Serviços 

Lote XII Habitação 

Lote M Habitação e Serviços 

Lote 1690 Habitação e Serviços 

Lote XXVI Área Reservada para Equipamentos e Outros 

Lote XXVII Área Reservada para Equipamentos 

Alterações às 

Sub-Unidades 

4.5, 7.1, 7.2 e 

7.3 

 

Lote XXI  Habitação 

Lote 34 Habitação 

Lote XXII Área Reservada para Equipamentos e Outros 

Lote XXV Área Reservada para Equipamentos e Outros 

Lote XXVIII Área destinada a Parqueamento e Equipamentos 

Lote 39 Área destinada a Equipamento de Jardim de Infância 
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Habitação e Habitação e Serviços: 

Nas alterações das Sub-Unidades 3.3, 3.5 e 5.1 os valores obtidos na estimativa da população foram 

feitos com base no número de fogos por Lote referidos no Quadro de Áreas fornecido pela Planta 

Síntese. 

Distinguindo-se a utilização dos Lotes, conforme é indicado no quadro síntese, onde alguns são 

unicamente áreas com superfícies de pavimento para habitação e outros com utilização mista com 

área de habitação e restantes áreas para o sector terciário, de comércio e/ou serviços.   

Na Rua Mestre Lima de Freitas desta Sub-unidade, está previsto um ponto de abastecimento, 

considerado junto à área assinalada do limite do Geomonumento, tendo em conta que poderá 

segundo um Concurso Público, construir-se nesse local, com base na área edificável descrita no PDM, 

consoante as restrições arquitetónicas que haverá para essa envolvente em função do 

Geomonumento.  

Nas alterações das Sub-Unidades 4.5, 7.1, 7.2 e 7.3, não eram indicados o n.º de fogos, pelo que foi 

tido o seguinte critério para se obter a estimativa do n.º de habitantes: 

• Considerou-se que 80% da área bruta de construção máxima autorizada corresponde à área 

útil máxima. 

• Considerou-se uma área média de 120 m2/fogo. 

• Consequentemente obteve-se um nº máximo de fogos, para os quais se considerou um valor 

médio de 3 habitantes por fogo.  

 

Equipamentos:  

Para os lotes que foram assumidos como áreas de reserva para equipamentos, foi considerado 50% 

da área bruta de construção máxima autorizada para o equipamento/comércio//serviços. 

Para o equipamento destinado a estacionamento (Lote XXVIII), estimou-se uma população de 5% da 

área bruta de construção máxima autorizada. 

Para o Equipamento destinado a Jardim de Infância (Lote 39) estimou-se uma população com base 

nos dados do Projeto previsto. 
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Zonas Verdes: 

Para os espaços verdes foi estimada uma população de cerca de 10% da área bruta de construção 

máxima autorizada para estes espaços. 

Zona B 

Alterações às Sub-

Unidades 2.2 e 2.3 

Lote 21  Habitação e Serviços 

Lote 22  Habitação e Serviços 

Lote 25  Habitação e Serviços 

Lote 27 Serviços 

Lote 28  Habitação e Serviços 

Lote 29 Habitação e Serviços 

Lote 30 Equipamento, podendo incluir Lar de Idosos/ 

Cuidados continuados 

Lote 35 Equipamento destinado a Jardim de Infância e 

Creche 

Alterações às Sub-

Unidades 2.1, 3.0, 

3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 

Lote 36 a Habitação e Serviços 

Lote 36 b   Habitação e Serviços 

Lote 37  Habitação e Serviços 

Lote 38  Equipamento  

Lote 40 Equipamentos e Outros 

Lote 3.2 Área Verde pública 

 

Habitação e Habitação e Serviços: 

Nas alterações das Sub-Unidades 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e Sub-Unidades 2.2 e 2.3 os valores 

obtidos na estimativa da população foram feitos com base no número de fogos por Lote referidos no 

Quadro de Áreas fornecido pela Planta Síntese. 
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Equipamentos:  

Para os lotes que foram assumidos como áreas de reserva para equipamentos, foi considerado 50% 

da área bruta de construção máxima autorizada para o equipamento/comércio//serviços. 

Nos Equipamentos (Lote 30 e 38) definidos para uma eventual utilização de Lar de Idosos e Serviços 

continuados, foi estimada uma população de 20% da área bruta máxima de construção, tendo em 

conta uma aproximação estimada prevista, segundo as condições e regras orientadoras, para a 

capacidade máxima de residentes, pessoal e acompanhantes, permitido para o funcionamento deste 

tipo de equipamentos, constantes na Portaria 67/2012 de 21 de Março, do Ministério da 

Solidariedade e Segurança Social. 

Zonas Verdes: 

Para os espaços verdes foi estimada uma população de cerca de 10% da área bruta de construção 

máxima autorizada para estes espaços. 

Em anexo apresentam-se as tabelas de cálculo, que serviram de base ao dimensionamento dos troços 

novos da rede, tendo em conta as considerações aqui referidas. 

8.1.4. DIMENSIONAMENTO DA REDE 

A elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento público de água à área de 

intervenção deste Plano de Pormenor será efetuada mediante os projetos das redes prediais de 

todos os edifícios (existentes e previstos). Para o efeito, a EPAL deverá determinar os caudais, 

diâmetros, velocidades e perdas de carga, quer para a rede ramificada, quer para a rede malhada. 

Sendo que a metodologia de cálculo, terá como base para os caudais na rede ramificada o cálculo a 

partir do troço em que se conhece o caudal no nó de montante ou a partir dos troços em que se 

conhece o caudal no nó de jusante (troços que terminam em junta cega, Qj = 0), através da equação 

de equilíbrio no troço.  

E para o dimensionamento na rede malhada não sendo tão imediato como na rede ramificada, uma 

vez que não são conhecidos à partida os sentidos do escoamento, o que implica o desconhecimento 

dos caudais necessários para, em cada troço, satisfazer os consumos de percurso e as necessidades 

dos troços de jusante, obter-se-á os caudais através de método iterativo com base na equação de 

continuidade e de equilíbrio. 
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8.1.5. VERIFICAÇÕES AO CÁLCULO HIDRÁULICO 

As verificações necessárias ao cálculo hidráulico são: a verificação de pressões máximas e mínimas 

estabelecidas pelo regulamento; a verificação das velocidades de escoamento; e a verificação do 

funcionamento da rede durante a hipotética situação de ocorrência de um incêndio. 

Como referido na introdução, será a entidade concessionária a encarregue de efetuar estas 

verificações, mediante os projetos das redes prediais dos edifícios novos, bem como os projetos dos 

existentes. 

8.1.5.1. Verificação das Pressões 

A designação de valores mínimos para a pressão, tem como objetivo, assegurar o abastecimento a 

todos os nós da rede, por sua vez a atribuição de valores máximos visa evitar a rotura das condutas e 

a ocorrência de regimes de transição. 

Para a verificação das pressões na rede recorre-se à seguinte fórmula: 

nH ×+= 410  

em que: 

H – pressão minima em [m c.a.]; 

n – número de pisos acima do solo. 

O regulamento indica ainda que a rede não deve estar sujeita a uma pressão máxima de 60 m c.a., 

medida ao nível do solo. 

8.1.5.2. Verificação das Velocidades 

É recomendável que a velocidade não ultrapasse o valor 1m/s. A velocidade mínima regulamentar 

para o caudal de ponta no ano de início de exploração (ano mais condicionante), ano 0, é de 0,3m/s e 

nas condutas onde não seja possível verificar este limite devem prever-se dispositivos adequados 

para descarga periódica 

O cálculo do diâmetro recorre à expressão regulamentar, que relaciona a velocidade no horizonte de 

projeto do caudal de ponta e o diâmetro das tubagens: 

 

4,0127,0 DV ×=  
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em que: 

V – velocidade máxima de escoamento no horizonte de projecto [m/s]; 

D – diâmetro interior da tubagem [mm]. 

 

8.1.5.3. Verificação para a situação de Incêndio 

Como prevenção contra incêndios, em função da zona em estudo, cabe à entidade gestora em 

consonância com o RSB, localizar os hidrantes dessa área, devendo atender-se a alguns pressupostos, 

de acordo com o Regulamento de Segurança Contra Incêndios Decreto-Lei n.º 220/2008 e 

Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Portaria 1532/2008 tais como: 

- Os marcos de água tendem a substituir as bocas de incendio e devem ser de fácil acesso e sem 

constituírem obstáculo ao normal movimento de peões.  

- Devem localizar-se juntos do lancil dos passeios, e, tanto quanto possível, junto de cruzamentos e 

bifurcações para aumentar a sua capacidade de serviço, variando o seu espaçamento máximo de 

acordo com a classificação do grau de risco da zona. 

Grau de risco 

Espaçamento máximo 

(m) 

grau 1 200 

grau 2 150 

grau 3 130 

grau 4 100 

grau 5 A definir caso a caso 

 

- O espaçamento máximo dos hidrantes, não deverá ser superior a 30 m a partir de qualquer das 

saídas do edifício. Assim, os hidrantes deverão ser dispostos no mínimo de 60 em 60 m. 

- Tendo em conta o Decreto Regulamentar 23/95 deve ser garantido um caudal instantâneo a 

garantir para o combate a incêndios em função do grau de risco da zona de: 
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Grau de risco Caudais [l/s] 

grau 1 15 

grau 2 22.5 

grau 3 30 

grau 4 45 

grau 5 A definir caso a caso 

 

Nas situações de incêndio não é exigível qualquer limitação de velocidades nas condutas e considera-

se que o consumo doméstico, em caso de incêndio, apenas se dá nos trechos pertencentes ao 

caminho de incêndio, visto serem colocadas válvulas de seccionamento nas ligações com outros 

ramais com vista a abastecer apenas o caminho de incêndio. 

Estão representados na Peça Desenhada os marcos de água existentes, bem como os novos que são 

necessários implementar para que cada edifício diste no máximo 30m do marco de água mais 

próximo. 

8.1.6. MATERIAIS E ACESSÓRIOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

8.1.6.1. Rede de Águas  

Os ramais de ligação previstos serão em PEAD, polietileno de alta densidade. 

8.1.6.2. Órgãos Funcionais e de Segurança 

Os órgãos funcionais e de segurança visam garantir uma boa articulação com a envolvente urbana, e 

ao mesmo tempo uma boa gestão e segurança da rede de distribuição. 

Compete à entidade concessionária (neste caso a EPAL) a elaboração do projeto de execução, o qual 

deverá conter os órgãos funcionais de segurança que entender necessários, de salientar: juntas, 

válvulas de seccionamento, ventosas, válvulas de descarga de fundo/purgas, … 
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8.1.6.2.1 Juntas 

As juntas têm a função de possibilitar a dilatação e estabelecer as ligações dos tubos, facilitando a 

montagem e desmontagem dos elementos acessórios e demais dispositivos da rede, garantindo a 

sua estanqueidade.  

As juntas podem ser de acordo com a sua função e características, rígidas, flexíveis de dilatação e de 

desmontagem. 

8.1.6.2.2. Válvulas de Seccionamento 

Destinam-se a isolar troços da rede em caso de avaria ou eventuais interrupções de abastecimento, 

como é o caso de que seja necessário cortar o seu consumo para fornecer água, no ataque a um 

incêndio, numa zona vizinha da rede. 

Devem ser protegidas e facilmente manobráveis e colocadas nos ramais de ligação, nos cruzamentos 

principais, em número de três, nos entroncamentos principais em numero de duas,  junto de 

elementos acessórios ou instalações complementares que possam ter de ser colocadas fora de 

serviço e sempre que necessário para permitir isolar troços que abasteçam no máximo 500 

habitantes ou, ao longo de condutas de rede de distribuição mas sem serviço de percurso, com 

espaçamentos não superiores a 1000 m. 

Símbolo: 

8.1.6.2.3. Ventosas 

Tem como objetivo permitir a entrada e saída de ar acumulado nas condutas em pontos altos e na 

ocorrência de depressão, à reposição da pressão atmosférica. 

Sendo esta função garantida em alguns casos por bocas de rega e lavagem desde que seja garantida 

a sua operação periódica. 

O diâmetro mínimo de uma ventosa não deve ser inferior a 1/8 do diâmetro da conduta onde é 

instalada, com um mínimo de 20mm, e a sua localização deverá ser em pontos altos, nomeadamente 

nos extremos de condutas periféricas ascendentes e nas condutas de extensão superior a 1000m 

sem serviço de percurso. 
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Símbolo: 

 

8.1.6.2.4. Válvulas de Descarga de Fundo ou Purgas 

Deverão ser inseridas em todos os pontos baixos da rede para permitir o esvaziamento de troços de 

condutas e de partes de redes de distribuição situados entre válvulas de seccionamento, de modo a 

serem possíveis operações de limpeza, desinfeção ou reparação.  

Símbolo:  

Todos os materiais e acessórios a aplicar serão de qualidade reconhecida e devidamente 

homologados e de modelo aprovado pela EPAL e RSB 
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8.1.7.  FOLHAS DE CÁLCULO 

8.1.7.1. Quadro Síntese 
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8.1.7.2. Estimativas de Populações e Consumos 
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8.1.7.3. Dimensionamento da Rede de Abastecimento 
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8.2. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

O presente capítulo diz respeito ao Estudo Prévio das infraestruturas de drenagem de águas residuais 

(domésticas e pluviais) da área de intervenção do Plano de Pormenor Eixo Urbano Luz Benfica, 

desenvolvido pela DMPRGU-DPRU-Divisão de Planeamento Territorial da Câmara Municipal de 

Lisboa. 

Este estudo tem como base os elementos arquitetónicos, topográficos e tipológicos que compõem o 

Plano de Pormenor da DPT, o PGDL- Plano Geral de Drenagem de Lisboa e ainda o cadastro da 

Divisão de Saneamento. 

A intervenção decorre na Bacia E do PGDL, Sub-bacias E10.1, E10.2, E12 e E15. Os colectores da Rede 

Principal envolvidos são os colectores E.T380, E.T390, E.T400, E.T410 e E.T530. 

Apresenta-se na tabela seguinte as características mais relevantes dos troços afectados: 

COLECTORES DA REDE PRINCIPAL 
   

      

Designação 
Sub-bacia Secção 

Tipo 

Designação Área (ha) Forma (mm) 

E.T380 E10.1 22,241 Oval 900 x 1350 Unitário 

E.T390 E10.1 22,241 Oval 1100 x 1650 Unitário 

E.T400 E10.2 22,521 Oval 1300 x 1950 Unitário 

E.T410 E12 238,037 Arco Abatido 3000 X 1700 Unitário 

E.T530 E15 238,037 Oval 2700 x 3000 Unitário 

 

Tratando-se de um estudo prévio, este trabalho não dispensa o desenvolvimento do Projeto de 

Execução para cada uma das sub-redes definidas, assentes numa base topográfica mais robusta e 

com o nível de precisão adequado à fase última de um projeto, condição essencial para uma boa 

execução em obra, para além de uma definição precisa e pormenorizada de todos os elementos 

arquitetónicos em presença, com especial destaque, no que respeita à drenagem, para os elementos 

altimétricos. 

Os projetos de execução de drenagem desenvolvidos na sequência deste estudo prévio deverão ser 

oportunamente submetidos à apreciação desta Divisão. 

O pré-dimensionamento das sub-redes de drenagem foi realizado com recurso ao software de 

cálculo de redes de saneamento ResiCAD (ResiADV – Versão 2009.12). 
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8.2.1. SOLUÇÃO DE DRENAGEM CONSIDERADA 

A solução encontrada para a drenagem das águas residuais dos edifícios abrangidos pelo Plano foi a 

seguinte: 

• As edificações existentes continuarão a ligar os respetivos sistemas de drenagem predial aos 

coletores onde já ligam atualmente. 

• As edificações novas, com rede de drenagem pública disponível que apresente capacidade 

residual suficiente, ligarão os respetivos sistemas de drenagem predial a esses mesmos 

coletores. 

• As edificações novas, sem rede de drenagem pública disponível, ligarão os respetivos sistemas 

de drenagem predial a sub-redes de drenagem pública a construir. 

A implantação das sub-redes de drenagem foi efetuada tendo em conta os dados topográficos 

disponíveis, a ocupação e orientação dos edifícios a servir, as inclinações dos pavimentos e os 

coletores públicos existentes qualificados para a receção dos novos caudais. 

A seleção dos coletores públicos existentes, intercetores das novas sub-redes, teve como critérios os 

seguintes parâmetros: 

• Proximidade aos novos coletores afluentes; 

• Capacidade residual suficiente para os novos caudais; 

• Previsão de não congestionamento da rede próxima a jusante. 

Existe a necessidade de demolição/remoção de alguns coletores existentes, nomeadamente do 

coletor unitário oval de diâmetro 600x900mm - 900x1350mm, referenciado pelos lotes 35b-35-35a-

22-21 o qual ficaria sob os lotes 21 e 22, o que é não regulamentar, conforme o ponto 6 do 

art.º 136.º do DL 23/95, de 23 de Agosto. Acresce que este coletor apresenta os últimos troços em 

contra-inclinação, verificado pela impossibilidade de ligação por gravidade entre algumas câmaras no 

sentido montante - jusante, detectada aquando da realização de sondagens no local. 

Além da situação anterior, outros casos que porventura possam ser detetados na continuação do 

estudo deverão ser retificados em fase de Projeto de Execução. 

Relativamente à escavação prevista pelo Plano na Quinta da Granja, ela só será possível até ao 

máximo de 1,7 m de profundidade devido á passagem, neste local, do coletor Nova II de 

2700x3000mm. Este coletor, referenciado no PGDL por E.T530, é um elemento estruturante de 
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grande importância no esquema de drenagem da cidade, não sendo viável o seu rebaixamento 

devido ao já reduzido declive de 0,7 %. 

Conforme o Despacho n.º 176/P/90, publicado no Diário Municipal n.º 15840, de 22 de Março de 

1990, o diâmetro mínimo da tubagem adotado em Lisboa é de 300 mm. Assim, no caso deste Estudo 

Prévio, tomaram-se as seguintes opções: 

• Os colectores domésticos a construir serão em PP Corrugado com diâmetro mínimo de 

315mm. 

• Os colectores pluviais a construir serão em betão com diâmetro mínimo de 300mm. 

Os declives considerados para os colectores deste Estudo Prévio variam entre 0,3 e 11 %. 

8.2.2. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DOMÉSTICAS  

8.2.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS E DADOS DE BASE 

O pré-dimensionamento da rede de drenagem de águas residuais domésticas foi efectuado 

considerando uma capitação de 200 l/(hab.dia) e um coeficiente de afluência à rede de 0,80, que 

traduz a percentagem de água consumida que aflui efetivamente ao sistema (atendendo, por 

exemplo, aos gastos e perdas de água devidos à rega de espaços verdes). 

Para o cálculo dos caudais domésticos, estimou-se a população de projeto através da quantificação 

do número de fogos, determinados, de modo geral e conservativamente, a partir dos valores de 

superfície de pavimento indicados no Plano, considerando a área de 120 m2/fogo. De acordo 

também com dados estatísticos para Lisboa admite-se uma ocupação média de 2,2 habitantes/fogo. 

As cotas de terreno relativas ao posicionamento das caixas de visita foram estimadas por 

interpolação a partir da informação retirada do Plano, do cadastro de coletores, e do levantamento 

de algumas cotas efetuado pelo serviço de topografia desta Divisão. Assim, os valores finais  para as 

cotas dos coletores devem ser obtidos com o necessário rigor em fase de Projeto de Execução. 
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8.2.3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS PLUVIAIS 

8.2.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS E DADOS DE BASE 

O pré-dimensionamento da rede de drenagem de águas residuais pluviais foi efetuado considerando 

a área das diversas sub-bacias de drenagem, com especial destaque para a bacia da cabeceira do 

colector referenciado pelos Lotes 29-30, o qual substituirá a linha de água actual, e também a bacia 

da cabeceira do colector existente no Cemitério de Benfica, com diâmetro de 1000 mm, colector este 

que será intersectado por aquele novo colector previsto neste Estudo Prévio. 

8.2.3.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente documento diz respeito ao Estudo Prévio de Drenagem do Plano de Pormenor Eixo 

Urbano Luz Benfica de autoria da Câmara Municipal de Lisboa.  

O projecto prevê a implantação de sub-redes gravíticas de drenagem de águas residuais, localizadas 

em função do novo desenho urbano a servir e constituídas por coletores em PP Corrugado ou 

material equivalente e betão, respetivamente para os coletores domésticos e pluviais. 

É também prevista a remoção de alguns coletores existentes, em consequência da reestruturação da 

malha urbana prevista no Plano. 

A área do Plano tem uma área de cerca de 113 ha, sendo o pré-dimensionamento dos coletores 

efetuado para um período de retorno de 10 anos e atendendo aos critérios regulamentares 

aplicáveis.  

O presente Estudo Prévio não dispensa o desenvolvimento dos respectivos Projectos de Execução. 
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8.3. REDE DE GÁS 

8.3.1. OBJECTIVO 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao estudo prévio das intervenções a efetuar 

nas redes de distribuição da Lisboagás no âmbito do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica, 

em desenvolvimento pela Câmara Municipal de Lisboa. 

8.3.2. CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

8.3.2.1. Desvios de Rede 

O Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica contempla alterações de configuração de 

arruamentos nos quais estão atualmente instaladas infraestruturas da Lisboagás, nomeadamente no 

entroncamento entre a Avenida Marechal Teixeira Rebelo e a Avenida Lusíada. 

Verifica-se que estas alterações implicam o desvio da tubagem em polietileno DN 160 atualmente 

existente no local, já ficaria em parte sob terreno não integrado no arruamento ( e, como tal, sujeito 

a intervenções futuras que poderiam dificultar ou inviabilizar a exploração da tubagem pela 

Lisboagás. ) e em parte em travessia oblíqua da via, levando a que qualquer intervenção necessária 

na tubagem se tornasse extremamente penalizadora para a circulação rodoviária no local 

Desta forma, o presente estudo prevê i desvio da tubagem referida de modo a compatibilizar o 

respetivo traçado com a configuração prevista para os arruamentos atrás referidos. 

A implantação prevista para as tubagens a instalar, bem como a indicação das tubagens a retirar, 

pode ser observada no desenho nº 001. 

8.3.2.2. Expansão de Rede 

Além dos troços de rede onde se verifica a necessidade de desvios, o estudo contempla um conjunto 

de troços de rede a construir para abastecimento dos edifícios cuja construção está prevista no 

âmbito da execução do plano de Pormenor e que nãi dispõem ainda de rede no local de implantação. 

De acordo com a disponibilidade de rede nas proximidades dos locais de construção e com os 

compromissos já assumidos pela Lisboagás, optou-se pelo regime de média pressão para parte dos 

novos edifícios e pelo regime de baixa pressão para os restantes. 

No desenho nº 002 indica-se os traçados previstos para as redes de expansão a construir. A definição 

mais exata destes traçados carece da localização das caixas de entrada dos vários edifícios, que só 

poderá ser conhecida em sede de projeto. 
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8.3.3. CONDIÇÕESTÉCNICAS  

8.3.3.1. Instalação de Tubagem 

As tubagens serão instaladas em vala aberta, à profundidade mínima de 0,60 metros e em 

cumprimento do disposto na Portaria nº 386/94 e dos Regulamentos Municipais aplicáveis. 

Em zonas de proximidade a outras infraestruturas serão mantidas as distâncias regulamentares de 

0,50 m a condutas de esgotos e 0,20 m em relação a outras infraestruturas. Em caso de 

impossibilidade pontual de cumprimento destas distâncias serão adotadas medidas de proteção da 

tubagem, conforme Regulamento Técnico. 

8.3.3.2. Válvulas de Seccionamento 

Foram consideradas válvulas de seccionamento nas derivações para novas linhas em média pressão, 

bem como na linha a desviar, neste caso para substituição da atualmente existente e que será 

retirada. De acordo com a configuração atual da rede, não se prevê a necessidade de instalação de 

válvulas adicionais. 

Todos os dispositivos de corte da rede ficarão em pontos facilmente acessíveis e manobráveis. 

8.3.3.3. Gás Combustível Utilizado 

O sistema em causa foi projetado para a distribuição de Gás Natural do tipo H, com as seguintes 

características principais: 

Tipo de Gás Poder Calorífico 
Superior 

(MJ/m3(n)) 

Densidade Relativa 
ao Ar 

(25 ºC ,1 bar) 

Índice de Wobbe 
 

(MJ/m3(n)) 

Gás Natural (Tipo H) 42,00 0,65 52,09 

 

8.3.3.4. Sistema de Distribuição Adoptado 

Conforme referido, parte da tubagem a instalar integrará a rede de média pressão de Lisboa 

(1bar≤p≤1.5bar), enquanto a restante tubagem integra a rede de baixa pressão 

(19,5mbar<p<22mbar). 

Nas peças desenhadas está indicado, para cada troço, ou regime de pressão de funcionamento (M.P - 

média pressão; B.P. - baixa pressão) 
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8.3.4. MATERIAIS 

Os materiais utilizados na rede de distribuição (incluindo acessórios), terão que satisfazer as 

Especificações Técnicas da Lisboagás GDL (GalpEnergia - UNGN). A aquisição, receção e 

armazenagem será feita nos termos dos procedimentos funcionais e específicos aplicáveis. 

As tubagens e acessórios serão transportados e armazenados adequadamente, de forma a evitar a 

entrada de matérias indesejáveis no seu interior, e convenientemente protegidos contra a ação dos 

agentes atmosféricos. 

8.3.4.1. Tubagem e Acessórios em Polietileno 

Os tubos e acessórios em polietileno serão fabricados com um material certificado, de classe 

compatível com as pressões requeridas. As tubagens enterradas serão em polietileno de alta 

densidade, conforme norma EN1555, fabricadas a partir de resina previamente aprovada pela 

Lisboagás GDL (Galp Energia - UNGN).Para diâmetros inferiores a 125 serão usadas resinas da classe 

PE 80 e tubos com espessuras correspondentes à série SDR 11, enquanto para diâmetros iguais ou 

superiores serão usadas resinas da classe PE 100 e tubos com espessuras correspondentes à série 

SDR 17.6 . No entanto, para diâmetros exteriores iguais ou inferiores a 32 mm ( ramais ), a espessura 

mínima será igual ou superior a 3 mm 

Os acessórios a utilizar para o polietileno, serão do tipo electrossoldáveis ou por processo de 

soldadura topo a topo. 

Os tubos e acessórios de polietileno terão que estar marcados de acordo com o Projecto Norma EN 

1555.  

As válvulas a utilizar nos troços de polietileno estarão em conformidade com a norma  

EN-1555, para soldadura a tubos de cor preta da Série SDR 11. Terão o corpo em polietileno, esfera 

em polipropileno, ligação para soldar, da classe PN 4, passagem total e acionamento em ¼ de volta. 

8.3.5. MONTAGEM E ENSAIOS 

Os trabalhos de montagem serão executados conforme determinado na Portaria n.º 386/94, alterada 

pela Portaria n.º 690/2001, e em cumprimento do prescrito nas especificações técnicas da Lisboagás 

GDL (Galp Energia - UNGN), em particular nas Cláusulas Técnicas do Caderno de Encargos. 
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8.3.6. ESTIMATIVA DE CUSTO 

8.3.6.1. Desvios de Rede 

Os desvios de tubagem serão efectuados pela Lisbaoagás após aceitação pelo promotor dos encargos 

inerentes à respetiva realização. 

O orçamento definitivo para os mesmos só será determinado após execução do respectivo projecto. 

Ao nível do presente estudo estima-se o valor dos desvios a executar em 14.500 euros. 

8.3.6.2. Expansão de rede 

Os troços de expansão de rede serão efectuados pela Lisboagás no âmbito da sua expansão 

comercial normal, em face dos pedidos de abastecimento que forem feitos à concessionária. 

Admitindo a construção da totalidade dos troços previstos no estudo, e sem prejuízo dos ajustes que 

resultarem do projecto de execução dos mesmos, estima-se o respectivo valor em 116.000 euros. 
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8.4. REDE ELÉCTRICA 

Relativamente ao fornecimento de energia elétrica para a área do Plano, a EDP Distribuição informa 

o seguinte: 

“Considerando a localização do empreendimento e a potência pretendida, não é possível o 

fornecimento de energia elétrica em Baixa Tensão através das infra-estruturas existentes, pelo que 

deverão ser 2 novos Postos de Transformação e Seccionamento de Serviço Público, bem como a 

respetiva alimentação em Média Tensão (10 KV). 

É da responsabilidade do requerente a aprovação prévia na Câmara Municipal, da implantação, 

aspeto arquitetónico e enquadramento paisagístico do(s) edifício(s) ou cabina(s) pré-fabricada(s) 

destinado(s) ao(s) Posto(s) de Transformação e Seccionamento, devendo, no entanto, garantir o livre 

acesso aos Postos de Transformação diretamente da via pública, a qualquer hora do dia ou da noite. 

Os postos de transformação deverão cumprir a legislação específica relativa ao Ruído, 

nomeadamente o DL 9/2007 (Regulamento Geral do Ruído) e o DL 129/2002 (Regulamento dos 

Requisitos Acústicos dos Edifícios) alterado pelo DL 96/2008. 

Deverá ser apresentado/ elaborado um projeto de infra-estruturas de energia elétrica, do qual farão 

parte, a rede de Média Tensão, posto(s) de Transformação e Seccionamento, redes de Baixa Tensão e 

Iluminação Pública (previamente acordada com a Câmara Municipal), o orçamento, mapa de 

medições e as peças desenhadas do projeto em formato digital com extensão dwg ou dxf, 

georeferênciados no sistema Hayford – Gauss, Datum 73. 

O projeto a apresentar/ elaborar deverá considerar a interligação e integração das novas infra-

estruturas de energia elétrica com as adjacentes, incluindo eventuais modificações destas, sendo 

neste último caso os encargos respetivos da responsabilidade do requerente. 

Existindo no terreno em questão infra-estruturas elétricas em serviço, deverá ser considerada a sua 

eventual alteração e integração no projeto. 

Os projetistas, antes de iniciarem a elaboração dos projetos de infra-estruturas, deverão dirigir-se á 

EDP Distribuição, Departamento dos Estudos de Rede, através do contacto Tel. 210022273, a fim de 

lhes serem indicados outros condicionalismos a ter em conta nos projetos, nomeadamente no que 

respeita á definição do(s) ponto(s) de interligação à rede existente. 



ALTERAÇÃO ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 
Relatório de Fundamentação 

 

137 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

  julho 2014 

Mais se informa que os custos envolvidos e estimados nos trabalhos necessários a realizar, e que 

carecem de posterior validação com entrega/ elaboração dos projetos definitivos, são estimados em 

113.793,10 Eur. (cento e treze mil setecentos e noventa e três euros e dez cêntimos), assim 

descriminados: 

- 500 m Cabo MT ---- 31.021,40 Eur. 

- 2 novos PTD`s ------ 50.649,30 Eur. 

- 500 m Cabo BT ----- 10.520,20 Eur. 

- 1350 m Cabo IP ---- 21.602,20 Eur. 

Os custos estimados atrás mencionados são meramente indicativos, sendo a respetiva estimativa 

orçamental determinada após elaboração de projeto a realizar.” 
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8.5. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

8.5.1. INTRODUÇÃO 

O estudo prevê o traçado das infraestruturas de iluminação pública nas zonas do Plano de Pormenor 

do Eixo Urbano Luz Benfica, nos locais onde a mesma é inexistente. A intervenção pretende 

igualmente dotar esta área da cidade de luminárias de nova tecnologia com os inerentes benefícios 

de poupança de energia. 

Esta intervenção deve-se à falta de infraestruturas de IP em alguns arruamentos, respeitando os 

índices mínimos luminotécnicos exigidos pelo documento de referência para a eficiência energética 

na Iluminação Pública, para o tipo de bairro em causa (zona residencial). Esta situação causa 

sentimento de insegurança para os residentes e para quem frequenta a zona. 

Este projeto contempla as infraestruturas de IP nas vias secundárias e terciárias do PP, ficando a 

iluminação dos espaços públicos junto dos lotes para serem analisados e projetados aquando dos 

projetos de execução dos edifícios dos respectivos lotes. 

8.5.2. DISPOSIÇÕES TÉCNICAS LEGAIS 

Todos os elementos constituintes do projecto de instalação de iluminação pública devem respeitar 

todas as cláusulas das Especificações Técnicas Especiais do caderno de encargos e Normas e 

Regulamentos aplicáveis em vigor tais como: 

• RSA – Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes; 

• Regras Técnicas de Instalações Eléctricas de Baixa Tensão; 

• Critérios técnicos de Iluminação Pública da Câmara Municipal de Lisboa; 

• Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica; 

• Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão; 

• Normativa Europeia para apoios de Iluminação Pública EN- 40; 

• Normativa Europeia para Iluminação Pública EN-13201; 

• Normas Portuguesas NP ou Europeias de material eléctrico e de iluminação que sejam aplicáveis; 

• Documento de Referência para a Eficiência Energética na Iluminação Pública. 
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8.5.3. DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

A intervenção em causa consiste na instalação da rede de Iluminação Pública (IP): 

- O estabelecimento da rede de IP, i.e, toda a alimentação a candeeiros e caixas de alimentação, será 

da responsabilidade da concessionária EDP. 

- É da responsabilidade do adjudicatário os restantes trabalhos, i.e, retirada e ou deslocação de 

equipamento de iluminação pública existente, instalação de equipamentos novos (colunas, 

luminárias e respectivos acessórios) e fornecimento e instalação dos restantes equipamentos (caixas 

de portinhola, cabos de alimentação, maciços de fundação, sistema de terra de protecção e chapas 

numéricas de identificação dos candeeiros), bem como todos os meios acessórios necessários ao 

bom funcionamento da respectiva instalação, reposições de pavimentos, fachadas e coordenação 

com a EDP dos trabalhos de estabelecimento da rede nos candeeiros e caixas. Todo o equipamento 

de IP retirado da obra deverá ser entregue nas instalações da Divisão de Iluminação Pública da 

Câmara Municipal de Lisboa. 

Estes trabalhos estão descritos pormenorizadamente nas especificações técnicas especiais deste 

caderno de encargos. 

8.5.4. CLASSIFICAÇÃO DA VIA E NÍVEIS MÍNIMOS DE REFERÊNCIA 

Para estabelecer as condições adequadas de Iluminação e determinação das classes de iluminação, 

prevalecerão sempre os documentos EN13201, regulamento CE n.º 245/2009, 347/2010 e 

documento de referência para a eficiência energética na iluminação pública. No final é apresentado o 

exemplo de seleção diferenciada de classes em diferentes horas. 

Parâmetro  Opções  Factor de 
Peso  

Velocidade Moderada ou reduzida 0 

Volume de tráfego Moderado 0 

Composição do trânsito Misturado 1 

Separação de faixas Não 1 

Densidade de cruzamentos Moderada 0 

Veículos estacionados Presente 1 

Luminância ambiente Baixa -1 

Controlo de trânsito Moderado ou bom 0 
 

 TOTAL:  2 
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Índice (ME) = 6 – 2 = 4 

No que respeita aos índices luminotécnicos exigidos pela normalização em vigor, a instalação de 

iluminação foi classificada como zona viária classe ME4, que obriga a índices lumínicos superiores a 

0,75 cd/m2, uniformidade geral 0,4, uniformidade longitudinal de 0,6 e TI de 15%. 

8.5.5. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS 

8.5.5.1. Caraterísticas Gerais do Equipamento Existente 

• Coluna de betão (altura de 7mts) modelo “Monsanto” de braço simples, com luminária 

modelo “Z.2N” a 150W VSAP; 

• Coluna de ferro (altura de 6mts) modelo “AG15” de braço simples, com luminária modelo 

“IQD” a 150W VSAP; 

• Coluna de ferro (altura de 10mts) modelo “AG15” composta, com uma luminária viária 

modelo “IQD” a 250W VSAP e uma luminária colocada a 4mts para o passeio, modelo “IZS-A” 

a 70W. 

8.5.5.2. Equipamento a Retirar 

Colunas metálicas e de betão 

• Retirada da luminária, bem como toda a instalação eléctrica (cablagem, caixas de portinhola 

e eléctrodo terra) e suportes até ao ramal da EDP e entrega em Depósito Municipal, de 

acordo com o descrito no ponto 2.2.; 

• Retirada de eventual sinalização vertical e/ou papeleiras. 

• Retirada da coluna e maciço local (caso exista) e entrega em Depósito Municipal, de acordo 

com o descrito no ponto 2.2. 

• Transporte do material de I.P. para obra; 

• Tapamento de buraco e reposição imediata de pavimento; 

• O aterro de vala/buracos poderá ser feito com terras, desde que ofereçam condições de uma 

boa compactação; 

• Fundação para assentamento da calçada com 6cm de espessura em traço 1/6 de cimento e 

areão ou pó pedra; 

• A reposição da calçada deverá ser feita em concordância com a existente, com um 

espaçamento aproximado de 3mm para cada lado para que possa ser apertada a maço; 
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• Não deverá haver colisão com as infra-estruturas existentes, devendo ser feita sondagens 

manuais até 1,2mts de profundidade para a sua localização; 

• Encaminhamento para destino final adequado dos resíduos, de acordo com o PPG; 

Consolas e Luminárias de fixação à parede/tecto 

• Retirada da luminária, consola (caso exista), bem como toda a instalação eléctrica (cablagem, 

caixas de alimentação e eléctrodo terra) e suportes até ao ramal da EDP e entrega em 

Depósito Municipal ou em outros locais designados pela fiscalização; 

• Transporte e entrega, de todo o material retirado, em Depósito Municipal ou nos locais 

indicados pela fiscalização da obra; 

• Tapamento de buraco e reposição imediata de pavimento e fachadas; 

• O aterro de vala/buracos poderá ser feito com terras, desde que ofereçam condições de uma 

boa compactação; 

• Fundação para assentamento da calçada com 6cm de espessura em traço 1/6 de cimento e 

areão ou pó pedra; 

• A reposição da calçada deverá ser feita em concordância com a existente, com um 

espaçamento aproximado de 3mm para cada lado para que possa ser apertada a maço; 

• Não deverá haver colisão com as infra-estruturas existentes, devendo ser feita sondagens 

manuais até 1,2mts de profundidade para a sua localização; 

• Encaminhamento para destino final adequado dos resíduos, de acordo com o PPG; 

8.5.5.3. Locais de entrega/recepção de materiais e equipamentos 

Todo o equipamento a retirar da zona de trabalhos deverá ser entregue no Depósito Municipal ou 

em outro local a designar pela fiscalização. A fiscalização deverá ser avisada previamente da entrega 

do respectivo material. 

Os Depósitos Municipais para entrega dos equipamentos retirados serão os em baixo descriminados, 

de acordo com os seguintes critérios: 

• COLUNAS EM FERRO RECUPERÁVEIS EM TODO OU EM PARTE – Depósito sito na Avenida 24 

de Julho nº. 171C, 1399-021 Lisboa, nos Armazéns da Divisão de Iluminação Pública; 

• COLUNAS EM FERRO TOTALMENTE INUTILIZÁVEIS E/OU RESTOS DE COLUNAS – Depósito 

sito na Avenida 24 de Julho nº. 171C, 1399-021 Lisboa, nos Armazéns da Divisão de 

Iluminação Pública; 
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• COLUNAS DE BETÃO – Depósito sito na Avenida 24 de Julho 171C, nos Armazéns da Divisão 

de Iluminação Pública; 

• CONSOLAS E LUMINÁRIAS (INDEPENDENTEMENTE DO SEU ESTADO DE 

• CONSERVAÇÃO) – Depósito sito na Avenida 24 de Julho nº. 171C, 1399-021 Lisboa, nos 

Armazéns da Divisão de Iluminação Pública; 

• SINALIZAÇÃO VERTICAL E/OU PAPELEIRAS – Depósito sito na Avenida 24 de Julho nº.171C, 

1399-021 Lisboa, nos Armazéns da Divisão de Iluminação Pública; 

• CAIXAS E RESTANTE INSTALAÇÃO ELÉCTRICA – Depósito sito na Avenida 24 de Julho 171C, 

1399-021 Lisboa, nos Armazéns da Divisão de Iluminação Pública; 

Nota: A retirada de material será feita de maneira a assegurar a iluminação mínima da via, isto é, 

nunca poderá ser retirado de uma só vez, mais de 50% do material IP existente na zona. As colunas 

não poderão ser instaladas sem autorização prévia da fiscalização da Divisão de Iluminação Pública. 

8.5.5.4. Equipamento a recuperar 

Todo o equipamento a recuperar deverá obedecer às seguintes condições: 

• Transporte de coluna a recuperar, para estaleiro da Empresa Adjudicatária; 

• Decapagem dos mesmos através de decapante, ou de jacto de areia; 

• Substituição de partes degradadas; 

• Metalização da totalidade da coluna; 

• Colocação de pelo menos uma camada de desengordurante; 

• Colocação de pelo menos uma camada de mordente; 

• Colocação de pelo menos uma camada de primário; 

• Colocação de pelo menos duas camadas de tinta o Ral será definido pela fiscalização; 

• Colocação de pelo menos uma camada de acabamento em verniz; 

• Transporte para obra de material; 

Todo e qualquer equipamento recuperado só poderá ser instalado caso sejam cumpridos os 

seguintes procedimentos: 

• Após a finalização do processo de decapagem por “ jacto de areia” de um ou mais lotes de 

equipamento recuperado, o adjudicatário deverá informar atempadamente a Divisão de Iluminação 

Pública da Câmara Municipal de Lisboa, para marcação de uma inspecção visual para aceitação do 

equipamento; 
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• Após a finalização do processo de pintura de um ou mais lotes de equipamento recuperado, o 

adjudicatário deverá informar atempadamente a Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal 

de Lisboa, para marcação de uma inspecção visual para aceitação do equipamento; 

• Deverá ser entregue certificado de qualidade e garantia de todo o material recuperado. 

8.5.5.5. Equipamento a instalar 

Todo o equipamento a instalar deverá obedecer ás seguintes condições: 

Colunas metálicas 

• Montagem no local respectivo incluindo todos os meios e trabalhos necessários ao seu bom 

funcionamento, coluna, luminária(s), lâmpadas, fornecimento e montagem de maciço, ou 

execução de maciço local e toda a instalação eléctrica (cablagem, protecções, sistema de 

terra de protecção e quadros de portinhola), isto de acordo com as Normas do Fabricante e 

critérios da Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal de Lisboa; 

• Tapamento de buraco e reposição imediata de pavimento; 

• O aterro de vala/buracos poderá ser feito com terras, desde que ofereçam condições de uma 

boa compactação; 

• Fundação para assentamento da calçada com 6cm de espessura em traço 1/6 de cimento e 

areão ou pó pedra; 

• A reposição da calçada deverá ser feita em concordância com a existente, com um 

espaçamento aproximado de 3mm para cada lado para que possa ser apertada a maço; 

• Não deverá haver colisão com as infra-estruturas existentes, devendo ser feita sondagens 

manuais até 1,2mts de profundidade para a sua localização; 

• Encaminhamento para destino final adequado dos resíduos, de acordo com o PPG; 

Consolas e luminárias fixadas em fachada 

• Instalação no local respectivo incluindo todos os meios e trabalhos necessários ao seu bom 

funcionamento, instalação de consola, luminária(s), deverão ser aproveitadas a mesmas 

fixações para a colocação dos novos aparelhos, sendo estes trabalhos executados com o 

máximo de cuidado, no caso de existirem furos sem aproveitamento, deverão ser garantidas 

a sua impermeabilização, saneamento e selagem com argamassas retractáveis), bem como 

fornecimento e montagem de a instalação eléctrica (cablagem, protecções, caixas de 
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alimentação e sistema de terra de protecção), isto de acordo com as Normas do Fabricante e 

critérios da Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal de Lisboa; 

• Tapamento de buraco e reposição imediata de pavimento e fachadas com impermeabilização 

dos pontos de fixação das consolas (luminárias) e respectiva instalação eléctrica; 

• O aterro de vala/buracos poderá ser feito com terras, desde que ofereçam condições de uma 

boa compactação; 

• Fundação para assentamento da calçada com 6cm de espessura em traço 1/6 de cimento e 

areão ou pó pedra; 

• A reposição da calçada deverá ser feita em concordância com a existente, com um 

espaçamento aproximado de 3mm para cada lado para que possa ser apertada a maço; 

• Não deverá haver colisão com as infra-estruturas existentes, devendo ser feita sondagens 

manuais até 1,2mts de profundidade para a sua localização; 

• Encaminhamento para destino final adequado dos resíduos, de acordo com o PPG; 

8.5.5.6. Características do equipamento a fornecer e instalar 

Todo o equipamento a instalar deverá obedecer ás seguintes condições: 

8.5.5.6.1. Colunas 

Tipo 1: Destinada ao suporte de luminária do tipo A e tipo B: 

• Coluna fabricada em chapa de aço galvanizado por imersão a quente, de formato tronco - 

• cónico; 

• Altura de 8 mts; 

• Braço simples de forma curva com 1,5 mt. de balanço e inclinação de 5º com ponteira de 

• Ø60mm para receber luminária do tipo A; 

• Pintada na cor AKZO 900 areado, com esquema de pintura testado de acordo com norma 

• ISO 12944-6 para classe de corrosividade alta (C4) e durabilidade elevada (H); 

• Fixação a maciço através de flange; 

• Classe I de isolamento; 

• Braço com acoplamento de Ø60mm para fixação lateral da luminária; 

• Quadro de entrada para portinholas IP 44, Classe II, com bornes extraíveis preparados para 

cabos de Alumínio ou Cobre, auto-extinguível, com régua de fixação à coluna, segundo DMA-

C71-590/N 
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• Ref.ª “Mira de 8mts. de altura com braço simples de 1,5mts. de comprimento” da DAEL ou 

equivalente de qualidade não inferior. 

8.5.5.6.2. Luminárias 

Tipo A: Destinada para as zonas viárias: 

• Luminária com tecnologia LED, equipada com 50 LED alimentados a 700mA, de 4.000 ºK, 

fluxo luminoso útil à saída da luminária de 8.855 lm e um consumo total de 120W. 

• Corpo e capot em alumínio injetado, pintado na cor AKZO 900 Areado. 

• IP 66 global, classe I de isolamento elétrico e índice de restituição de cor superior a 75%. 

• Vida útil da luminária que garante L70 @ 126.000h com Ta de 25ºC. 

• Cumpre as normas EN 60598-1, EN 60598-2-3 (funcionamento a temperatura ambiente entre 

- 40º a 50º dependendo da corrente de funcionamento) e a norma EN 62471 (segurança 

fotobiológica). 

• Sistema de fixação universal. 

• Garantia de 10 anos (incluindo a pintura). 

• Modelo “Ledway Road 4K TS 120W” da Cree / Aura Light ou equivalente, mas nunca de 

qualidade inferior. 

Tipo B: Destinada para as zonas viárias: 

• Luminária com tecnologia LED, equipada com 40 LED alimentados a 700mA, de 4.000 ºK, 

fluxo luminoso útil à saída da luminária de 7.084 lm e um consumo total de 92W. 

• Corpo e capot em alumínio injetado, pintado na cor AKZO 900 Areado. 

• IP 66 global, classe I de isolamento elétrico e índice de restituição de cor superior a 75%. 

• Vida útil da luminária que garante L70 @ 129.000h com Ta de 25ºC. 

• Cumpre as normas EN 60598-1, EN 60598-2-3 (funcionamento a temperatura ambiente entre 

- 40º a 50º dependendo da corrente de funcionamento) e a norma EN 62471 (segurança 

fotobiológica). 

• Sistema de fixação universal. 

• Garantia de 10 anos (incluindo a pintura). 

• Modelo “Ledway Road 4K TS 92W” da Cree / Aura Light ou equivalente, mas nunca de 

qualidade inferior. 
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8.5.5.6.3. Instalação Eléctrica 

As instalações eléctricas a executar deverão estar de acordo com as Normas em vigor e com os 

critérios da Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal de Lisboa, devendo ter em conta o 

tipo de local onde serão executadas e/ou tipo de suporte onde as mesmas se instalam. 

Caixas de Portinhola 

Todas as colunas deverão estar equipadas com caixas de portinhola. Estas caixas estabelecem as 

ligações entre o cabo, ou cabos (no caso de entrada e saída) da EDP e a instalação eléctrica da 

coluna. 

O seu grau de protecção tem de ser no mínimo de IP448 e classe II de isolamento. Deverão também 

permitir a colocação de até três seccionadores porta-fusíveis sem corte de neutro, no seu interior, 

devendo estar equipadas com bucins com grau de hermeticidade não inferior a IP66. 

Colunas deverão estar equipadas com caixas de portinhola que permitirão entrada e saída do cabo 

de alimentação, através de borne bi-metálico, bem como a instalação de um interruptor diferencial e 

um seccionador porta-fusível com corte de neutro e fusível cilíndrico tipo gG, para protecção de cada 

circuito de luminárias existente na coluna. 

Para as colunas existentes, temos as seguintes caixas de portinhola: 

• Coluna do tipo 1 – caixa de portinhola do tipo 1, refª. “QMDT – 16” da JIF 

• Coluna de betão – Caixa de portinhola do tipo 2, refª. “KMNT – 16” da JIF 

Todas as caixas de portinhola a fornecer terão características iguais ou semelhantes, mas nunca de 

qualidade inferior às acima referenciadas. 

Cabos Elétricos 

As luminárias de apoio a coluna metálica serão alimentadas através de cabo H05VV – F 3G2,5 mm2. 

Estando instalado no interior da coluna. Este cabo vai desde a caixa de portinhola (do seccionador 

portafusível) à luminária, havendo um circuito por luminária, devendo ser protegido mecanicamente 

por tubo PVC anelado de 20mm de diâmetro. 

As luminárias de apoio a coluna poliéster (classe II) serão alimentadas através de cabo H05VV – F 

2x2,5 mm2. Estando instalado no interior da coluna. Este cabo vai desde a caixa de portinhola (do 
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seccionador porta-fusível) à luminária, havendo um circuito por luminária, devendo ser protegido 

mecanicamente por tubo PVC anelado de 20mm de diâmetro. 

As consolas e luminárias fixadas na fachada e parede, serão alimentadas através de cabo H05VV – U 

3G2,5 mm2. Deverá ser protegido mecanicamente por tubo VD20, desde a caixa de alimentação à 

luminária e seguintes (caso existam). 

Todos os cabos multifilares que envolvam apertos mecânicos deverão ser equipados nas suas 

extremidades com ponteiras de secção adequadas para o efeito. 

Sistema de Proteção 

O sistema de terra de protecção será constituído pelos condutores de protecção, eléctrodos de terra, 

condutores de terra e condutores de equipotencialidade suplementar para ligação das estruturas 

metálicas envolventes ao candeeiro ao terminal deste. 

Condutores de protecção: 

No interior dos candeeiros existirá o condutor de protecção com a mesma secção dos condutores de 

fase e neutro e revestido pelas cores regulamentares. 

Serão ligados ao borne de terra da caixa por meio de ligadores situados no interior da portinhola dos 

candeeiros ou da caixa de alimentação. 

Eléctrodo de Terra: 

Em cada coluna metálica e caixa de alimentação, existirão eléctrodos de terra de colocação vertical, 

constituídos pelos elementos necessários à garantia de que a resistência de terra seja inferior a 20c, 

em qualquer época do ano, com as seguintes condições unitárias: 

Eléctrodo de terra será do tipo piquet, constituído por vara de aço revestido com um diâmetro de 16 

mm e espessura de revestimento de 0.5 mm e comprimento não inferior a 1.5 m. 

Deverá ser enterrado verticalmente no solo a uma profundidade que garanta uma distância mínima 

de 0.80 m entre a sua parte superior e o nível do terreno. 

Ser envolvido por substância condutora (carvão vegetal, p.e.) de modo a aumentar a condutibilidade 

do solo. 
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A sua ligação ao condutor de terra deverá ser feita através de ligadores robustos, ligados ao piquet 

por processo que garanta a continuidade e permanência da ligação, através de aperto mecânico, com 

dispositivo de segurança contra desaperto acidental. 

Condutor de Terra: 

A ligação entre o ligador e o terminal de terra, existente na portinhola de cada coluna, será feita, 

primeiro através de condutor H07V-R com uma secção não inferior a 25 mm2, que por sua vez será 

protegido mecanicamente na zona que fica fora do solo até à caixa de acessórios por meio de um 

tubo de aço galvanizado. 

Ligadores: 

As ligações ao terminal de terra de protecção serão sempre implementadas por ligadores mecânicos 

amovíveis apropriados e obrigatoriamente acessíveis para verificação visual e medição, quando 

necessário. 

Serão estabelecidos em montagem oculta, no interior da portinhola das colunas dos candeeiros, para 

ligação dos circuitos de protecção. 

Será solicitado mapa com a medição do sistema de terra de protecção em cada interface CML/EDP, 

i.e, em cada candeeiro ou caixa de alimentação. 

8.5.5.7. Maciços de Fundação 

Os maciços em que se instalarão as colunas suporte das luminárias poderão ser pré-fabricados ou 

realizados em obra à base de betão e respectiva armação metálica. As dimensões serão as 

normalizadas pela CML em função da altura: 

• Maciço, para coluna até 4m com 20 cm de distância entre pernos, respeitando as dimensões 

indicadas nas peças desenhadas. 

• Maciço, para coluna de 4 a 8m com 30 cm de distância entre pernos, respeitando as 

dimensões indicadas nas peças desenhadas. 

• Maciço, para coluna de 8 a 12 m com 30 cm de distância entre pernos, respeitando as 

dimensões indicadas nas peças desenhadas. 

• Quatro unidades de cápsulas para cada coluna, para protecção anti-corrosão, das 

extremidades dos chumbadouros, porcas e anilhas. Deverão ser em material polimérico e 

cheias com massa consistente. 
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Em caso de necessidade devido à passagem de infraestruturas a baixa profundidade, pode ser 

utilizado o maciço especial com as distâncias entre pernos respectivas para cada altura de coluna e 

respeitando as dimensões indicadas nas peças desenhadas. 

Os maciços incluirão dois tubos do tipo PEAD com diâmetro de cerca de 110mm, ou dois rasgos no 

topo do centro para dois lados para permitir a entrada e a saída do cabo de alimentação eléctrica da 

EDP (Cabo LSVAV 4x16 mm2). 

Todos os maciços deverão permitir a instalação e ligação ao(s) eléctrodo(s) de terra. 

8.5.5.8. Numeração dos Candeeiros 

A numeração, dos candeeiros, deverá ser solicitada à fiscalização da CML-DIP. Posteriormente deve 

ser executada através da colocação de uma pequena chapa numérica (idênticas às existentes nos 

candeeiros já colocados) ou por outro tipo de identificação proposta pelo adjudicatário e aprovado 

pelo dono da obra. 

A colocação da chapa de identificação será por arrebites na tampa da caixa de acessórios ou na 

coluna quando exista. Deve ser feita por chapa numérica, colocada em cada candeeiro a uma altura 

aproximada de 3,5 mts. O número do candeeiro é constituído por cinco ou seis dígitos, em 

numeração árabe, de estilo máquina, onde cada um tem de ter no mínimo 25mm de altura e 12mm 

de largura. O sistema mais utilizado é o da chapa de alumínio pintada a negro, onde os números são 

cravados, ficando na cor do alumínio (cinza) em alto-relevo. 

8.5.5.9. Ensaios 

Todos os sistemas de terra de protecção, ao serem colocados devem ser medidos, e os seus valores 

registados em livro de medições ou em planta de implantação dos candeeiros. Este documento, 

juntamente com as telas finais, será posteriormente entregue à fiscalização da CML-DIP, para efeitos 

de vistoria final. 

Deverá ser prevista a realização de marcação da obra de iluminação para determinação do local 

exacto de colocação dos pontos de luz e regulação/orientação das luminárias, incluindo todos os 

meios necessários para a execução dos mesmos. 
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9. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

No que respeita à situação futura do sistema de recolha de resíduos urbanos na área de intervenção 

do PP EULB, é possível estimar a produção de resíduos (indiferenciados, papel/cartão, embalagens e 

vidro) na área habitacional do PPEULB, tendo como referência a população residente que se prevê vir 

a ser cerca de 7 147 habitantes e os dados de capitações calculadas para as áreas de edifícios em 

Lisboa: 

Resíduos indiferenciados: 287 kg/hab.ano 

Papel/cartão: 40 kg/hab.ano 

Embalagens: 26 kg/hab.ano 

Vidro (ecopontos em Lisboa): 23 kg/hab.ano 

No quadro seguinte apresentam-se os valores prováveis para o horizonte de conclusão do Plano: 

Quadro 11 – Estimativa da produção de resíduos (indiferenciados, papel/cartão, embalagens e vidro) na área de 
intervenção 

 

 

Nesta fase de PP não é possível realizar estimativas de produção de resíduos para os restantes usos 

administrativos no PPEULB (terciário e equipamentos), apenas com base nas áreas previstas no 

plano, o que deverá ser avaliado nas fases sequentes, nomeadamente, de projeto de loteamento. 

O acondicionamento dos resíduos indiferenciados, papel e embalagens deve ser efetuado dentro de 

cada edifício, em compartimento específico para o efeito, respeitando os critérios estabelecidos no 

Regulamento de Resíduos Sólidos da Cidade de Lisboa. Estes aspetos serão equacionados na fase de 

projeto de arquitetura. 

No âmbito da execução do plano, haverá que salvaguardar o espaço necessário na via pública, para a 

colocação e manutenção de equipamentos de deposição coletiva, designadamente, papeleiras e 

vidrões. 

Resíduos
Capitação 

(kg/hab*ano)

Habitantes 

atuais 

(Censos 2011)

Produção de 

resíduos atual 

(ton/ano)

Futuros Habitantes 

(Nova área 

PPEULB)

Acréscimo de 

Produção de 

resíduos (ton/ano)

Total de 

habitantes 

(atual + PPEULB)

Produção de 

resíduos total 

(atual + PPEULB) 

(ton/ano)

Indiferenciados 287 1.580 401 1.981

Papel/Cartão 40 220 56 276

Embalagens 26 143 36 180

Vidro 23 127 32 159

Total 2.070 526 2.596

5.506 1.398 6.904
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A colocação deste tipo de equipamentos obedece às regras estabelecidas pelo Departamento de 

Higiene Urbana (DHU) da CML.  

As papeleiras, sendo um tipo de equipamento que se adapta facilmente ao mobiliário, são 

geralmente colocadas em sinais de trânsito, postes de iluminação, paragens de autocarro, etc, 

não havendo um distanciamento entre equipamentos previamente estabelecido. Neste caso 

impera o bom senso de o colocar em lugares de atravessamento de ruas, zonas de comércio, 

paragens de autocarro, em suma, locais de passagem de peões. 

Relativamente aos vidrões aplicam-se os seguintes critérios: 

a) Quantidade 

Cada vidrão deve estar pelo menos a um máximo de 200 m de cada edifício, com distâncias entre 

si de 50 a 100m. 

De salientar que o dimensionamento é efetuado com base em distâncias do equipamento aos 

edifícios e não na quantidade de fogos, população ou outros critérios. O parâmetro que varia 

para dar resposta às variações de quantidade de vidro depositado nos vidrões é a frequência 

com que os mesmos são recolhidos pelas viaturas de remoção. 

b) Limitações 

Os vidrões considerados são de superfície e devem ser colocados em lugares que não criem 

obstáculos à circulação de pessoas e veículos como passagens de peões e portas. Deve-se ainda 

ter em conta a sua interferência com outro mobiliário, equipamento no espaço urbano. 

Estes equipamentos devem estar acessíveis em termos de operação e manutenção, por exemplo, 

próximos das faixas de rodagem devendo-se ter em atenção a existência de árvores, postes de 

iluminação ou lugares de estacionamento que criem obstáculos à sua remoção através de 

viaturas dotadas de grua. 

Deve-se evitar a sua colocação junto de locais que possam provocar incómodos (por causa do 

ruído ou cheiros) como por exemplo janelas em R/C ou 1º andar ou esplanadas. 

Face ao elevado número de variáveis envolvidas que poderão condicionar a localização de um 

vidrão, não sendo possível parametrizar de forma rigorosa as regras acima referidas, a 

apreciação terá que ser qualitativa. 
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c) Implantação 

Deve ser considerado um diâmetro mínimo de 2m para a implantação de cada equipamento. 

d) Exceções 

Todas as exceções ao exposto terão de ser alvo de apreciação prévia pelo DHU da CML. 
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10. EXPLICITAÇÃO DO ZONAMENTO 

De acordo com a Planta de Ordenamento relativa à Qualificação do Espaço Urbano PDML em vigor, e 

conforme assinalado na Planta de Explicitação de Zonamento do plano, o uso do solo previsto, na 

área definida para o Plano, realiza-se segundo as seguintes categorias e subcategorias de espaço: 

a) Espaços Consolidados: 

• Espaços Centrais e Residenciais – Traçados Urbanos C; 

• Espaços Verdes de Recreio e Produção; 

• Espaços Verdes de Enquadramento a Infraestruturas; 

• Espaços de Uso Especial de Equipamentos; 

• Espaços de Uso Especial de Infraestruturas. 

 
b) Espaços a Consolidar: 

• Espaços Centrais e Residenciais; 

• Espaços de Uso Especial de Equipamentos; 

O presente plano prevê alterações pontuais ao zonamento do PDM em vigor tendo em atenção a 

ampliação da escala quando se passa de um Plano Diretor para um Plano de Pormenor. 

A proposta de plano vem alterar pontualmente, as parcelas 29, 30, 35, 36 identificadas na Planta de 

Implantação da Alteração PPEULB. Assim é alterada a qualificação dos seguintes espaços: 

• O Troço sul do nó da Av. Lusíada com a Av. Marechal Teixeira Rebelo de Espaço 

Verde de Enquadramento a Infraestruturas Consolidado para Espaço Verde de 

Recreio e Produção Consolidado. 

• A poente da Av. Marechal Teixeira Rebelo com a Av. dos Condes de Carnide e a 

nascente do Cemitério de Benfica, de área de Espaço Central e Residencial a 

Consolidar e área de Espaço de Uso Especial de Equipamento a Consolidar, para 

Espaço de Uso Especial de Equipamento a Consolidar e para Espaço Central e 

Residencial a Consolidar, respetivamente (parcela 29 - corresponde a uma área com 

uma ocupação com uso habitação comércio e serviços distinta da classificação do PDM – 

equipamentos a consolidar). 
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• A sul da Rua José Marinho, e confluência com Rua Santos Lucas, de Espaço Verde de 

Recreio e Produção Consolidado para Espaço Central e Residencial Consolidado de 

forma a poder garantir a edificabilidade prevista para os proprietários da Quinta da Granja, 

em troca da cedência de terreno da mesma quinta para a concretização de um espaço verde 

público. Assim, será atribuída uma edificabilidade de 40.000m2 aos proprietários, havendo 

que ressalvar que parte desta edificabilidade (22 276 m2) já se encontravam previstos no 

plano de pormenor em vigor para a subunidade 3.4 (lotes 36a, 36b e 37). A restante 

edificabilidade, 17.724m2, resulta do mecanismo previsto no nº8 do artigo50º Plano Diretor 

Municipal em vigor, que se traduz na aplicação de um índice de edificabilidade de 0,3 à área 

de cerca de 54.000 m2 objeto de cedência ao Município por aquele particular para Espaço 

Verde Público. 
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11. ALTERAÇÕES AO PLANO DE PORMENOR EM VIGOR 

Os objetivos da alteração do plano, de acordo com os Termos de Referência aprovados, e a sua 

concretização, na atual proposta de alteração do PPEULB, operam em torno dos seguintes propósitos 

(apresentam-se a seguir os vários objetivos dos Termos de referência aprovados – para cada um, é 

referida a sua adequação, na presente proposta de alteração ao plano): 

a) Avaliação das necessidades de Equipamentos a implementar na globalidade do plano tendo como 

enquadramento as cartas de equipamentos em vigor (Carta Educativa de Lisboa, Carta de 

Equipamentos de saúde, Carta de Equipamentos Sociais/Rede de Creches, Carta Desportiva e todas 

as carências que incidem sobre a faixa etária de maior idade (ainda não contemplada em nenhuma 

destas cartas); 

Assim, são indicados de carácter prioritário equipamentos como: 

1. “Unidade de Cuidados Continuados, sob a tutela do Ministério da Saúde com a sua localização 

prevista na subunidade 2.3” - Esta unidade foi contemplada na presente proposta, no lote 30.  

2. “Centro de Saúde de Benfica (SAP), sob a tutela do Ministério da Saúde, que pretende proceder 

à reconstrução de um novo edifício no mesmo local (subunidade 4.5)” - Verificou-se não ser esta 

localização possível, porque o caneiro de Alcântara passa por baixo do atual edifício, 

inviabilizando a sua reconstrução. Contudo, existe a possibilidade de construção do futuro 

centro de saúde noutro local, em lote destinado a usos mistos onde o uso de equipamento é 

possível ao nível do piso térreo (subunidade 8.4, lote XXV). 

3. “Escola primária de tipologia EB01, com quatro salas de jardim-de-infância e doze salas do 

primeiro ciclo, com localização a definir” - Esta escola já está construída, inserida na 

reformulação da escola Pedro de Santarém. 

4. “Uma Biblioteca, com localização a definir” - Que será inserida no novo loteamento da fábrica 

Simões.  

Equipamentos a estruturar com base no diagnóstico efetuado ao plano e que se pretende sejam 

considerados: 

1. “A reordenação do complexo escolar da Quinta de Marrocos, em que se pretende que seja 

reformulada a rede básica escolar e onde se preveem novos edifícios, como o Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração de Lisboa, um ginásio, um refeitório, a Escola Superior de 
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Dança e a Escola Superior de Música, já construída; e cujas implantações e áreas de edificação 

deverão ser enquadradas no âmbito da alteração (subunidades 7.1 e 7.3)” – Estes novos 

edifícios estão contemplados na proposta de Plano; 

2. “A requalificação do Infantário Pedrita que pretende melhorar as suas instalações mas para o 

qual o Plano previa a sua demolição (subunidade 4.5)” – A manutenção do edifício  e sua 

alteração, de acordo com projeto apresentado pelos representantes do Infantário Pedrita, foi 

contemplada na proposta de plano; 

3. “Lar/Residência de Terceira Idade, que poderá vir a ser enquadrada no âmbito da unidade de 

cuidados continuados prevista” - O lar/residência foi integrado na presente proposta no mesmo 

lote 30, destinado á unidade de cuidados continuados, 

4. “Instalações do Judo Clube de Portugal, em conjunto com a Federação Portuguesa de Judo, com 

localização definida para a subunidade 8.4, mas com hipótese de se localizar noutra área, fora 

do Plano” - Irá localizar-se no Alto do Lumiar.  

b) Reavaliação das Infraestruturas, atualizando e ponderando os traçados das obras existentes e as 

não realizadas, especificamente: 

1. “Praça do Fonte Nova/ Estacionamento subterrâneo, para o qual se deverá propor um novo 

enquadramento (subunidade 6.3)” - A existência de árvores adultas, que seriam destruídas; e o 

custo da construção em cave, foram tidos em conta na solução adotada na proposta final do 

Plano, de manutenção do estacionamento à superfície. 

2. “Túnel de ligação na área do complexo escolar, sobre o qual se pondera a viabilidade da sua 

construção (subunidade 7.2 e 4.6)” -  A reformulação da escola Pedro de Santarém, mais 

concretamente a construção do edifício do refeitório, dificulta o traçado do túnel rodoviário 

previsto no plano de 1997, o que, associado à decisão de aprovar o loteamento da fábrica 

Simões, sem essa infraestrutura, obriga a estudar uma alternativa à anterior estrutura viária 

prevista (em estudo).  

3. “Rua da Venezuela no sentido poente à Av. Gomes Pereira, necessita de se proceder ao seu 

alargamento. O plano em vigor previa a demolição do edifício de esquina da Av. Gomes Pereira, 

de forma a poder executar o esquema viário pretendido (subunidade 8.2)” - Já foi efetuada a 

demolição do edifício, permitido o alargamento da via.   

4. “Reapreciação do desenho urbano para a Av. Marechal Teixeira Rebelo: 

i. Esta área de terreno deverá ser alvo de um loteamento de iniciativa municipal que se 

adeque à nova realidade urbana, nomeadamente ao esquema viário/rotunda da Av. 

Lusíada. Deverá ser tida em linha de conta a enumeração das necessidades de 
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equipamentos referida na alínea a) e enquadrá-las neste estudo (subunidades 2.2 e 2.3)” 

– No novo desenho urbano, foram enquadrados alguns equipamentos em falta: além de 

uma área de reserva de equipamento, é proposto um jardim-de-infância e uma creche. A 

volumetria e configuração dos novos edifícios previstos, ainda não construídos, foram 

alterados na atual proposta. 

c) Reavaliação do enquadramento urbano e jurídico da listagem dos compromissos do plano que 

não se concretizaram, designadamente: 

1. “Loteamento localizado no extremo Sudoeste da Quinta da Granja de Cima (subunidade 3.4)” 

– É agora proposta a relocalização da subunidade 3.4, salvaguardando a superfície de 

pavimento anteriormente aceite; 

2. “Relocalização da Associação “ O Companheiro” Associação de Fraternidade Cristã, 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de utilidade pública, sem fins lucrativos 

(subunidade 2.3)” – Dadas as características da associação “O Companheiro”, propõe-se a 

sua relocalização no lote 38, destinado a equipamento; 

3. “Judo Clube de Portugal (subunidade 8.4 )” – mais especificamente da Federação Portuguesa 

de Judo, foi preparado um Protocolo entre a CML e a Federação Portuguesa de Judo – 

P252/CML/07 que prevê a localização das instalações no complexo desportivo do Alto do 

Lumiar. Este equipamento está previsto no âmbito da Alteração Plano de Urbanização do 

Alto do Lumiar, que aguarda aprovação na Assembleia MunicipalAs novas instalações serão 

localizadas fora da área do plano, no Alto do Lumiar;  

4. “Armazéns de Móveis do Norte (subunidade 2.3)” – Uma possibilidade seria a sua 

relocalização dentro da área do plano, eventualmente no lote XXVIII, sobre o 

estacionamento público proposto; 

5. “Lote 1690 da Av. Do Colégio Militar (subunidade 5.1)” – Em reuniões com os representantes 

dos proprietários, foi definida uma solução volumétrica para este lote, integrada na presente 

proposta de plano . 

d) Retificações e acertos ao plano que deverão ser integrados no âmbito desta alteração, 

nomeadamente: 

1. “Revisão da implantação dos lotes XXVI e XXVII, que não cumprem o afastamento estipulado 

pelo artigo 59º do RGEU; o interior do quarteirão onde estes lotes se inserem necessita de 

um novo desenho urbano (subunidade 5.1 )” – de facto, estes novos lotes cumprem o artigo 

59º do RGEU (pois as linhas a 45º, contidas em planos perpendiculares á fachada, nascem na 

base do plano da fachada do edifício fronteiro, e não na base da fachada do próprio edifício). 

Não foi possível implantar estes lotes rigorosamente tal como foi proposto no anterior 

PPEULB, por falta de espaço, principalmente junto ao edifício da agência Lusa, as dimensões 
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tiveram que ser adaptadas. As áreas verdes circundantes a estes edifícios deverão ser objeto 

de um estudo de arranjos exteriores; 

2. “Devem acautelar-se a implantação dos lotes XVII, XVIII e XIX, situados debaixo do viaduto da 

2ª circular, zona classificada pelo regulamento do plano como área canal e em que se 

considera inviável a sua implementação (subunidade 6.3)” – Estes lotes foram eliminados na 

presente proposta de alteração ao plano;  

3. “Acerto da área do lote 34 (subunidade 4.6)” - Neste caso, pode atingir os 8 pisos, tal como 

estava previsto no Plano, pois a legislação que limita o afastamento aos edifícios escolares foi 

revogada. A área do lote foi corrigida, na sequência de projecto e levantamento topográfico 

apresentado pelo proprietário, tinha 546 m2, passa a ter 703 m2. 

4. “Consideração sobre implementação de alguns lotes, com novas profundidade de empenas 

bem como alteração de usos ao nível do piso térreo (subunidade 3.5)” – A existência de um 

geomonumento motivou a eliminação dos lotes II, III e IV, que serão substituídos por um 

novo edifício a definir, com arquitetura compatível com  geomonumento;  

5. “Articulação da banda de edifícios confinantes com a Quinta da Granja, que impede neste 

momento a ligação contínua pedonal prevista no plano, a solução a adoptar deverá articular-

se e respeitar o projeto do Parque Urbano realizado pela DMAU para a área da quinta, 

nomeadamente no que se refere ao enquadramento a administrar na execução das ciclovias 

(subunidade 3.3)” – A ciclovia já está construída, atravessa os Lotes IX e M, cujos logradouros 

são de utilização pública à superfície.  

6. “Situações de acerto do desenho de lotes, na sequência da alteração em regime simplificado 

havida na subunidade 4.6 (aviso nº 7891/2008 publicado no D.R. II Série n.º 52 de 13 de 

Março), que vai obrigar a redefinir a implantação dos lotes confinantes, existentes na 

subunidade 4.5 que lhe é adjacente. Nalguns destes lotes, como o caso do edifício onde se 

encontram as instalações dos serviços Sociais do Regimento de Sapadores Bombeiros, 

património municipal, poderá haver interesse (…) em alterar parâmetros anteriormente 

previstos pelo Plano (subunidade 4.5)” – Embora os novos edifícios previstos para os 

terrenos da antiga fábrica Simões, junto à avenida de Gomes Pereira, atinjam os 8 pisos 

acima do solo, a largura da estrada de Benfica só permite 4 pisos. Propõe-se que seja 

mantida na proposta de plano a possibilidade de ampliação em altura dos edifícios nos lotes 

XXI e XXII. 
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12. UNIDADES E SUB-UNIDADES DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

O plano em vigor prevê 8 Unidades de Plano, divididas em sub-unidades de planeamento e gestão, 

tendo em vista tornar operacional o estabelecimento de normas e a prática da gestão urbanística: 

1. Unidade do C.C. Colombo e rede viária envolvente 

2. Unidade em estudo 

3. Quinta da Granja e suas margens 

4. Área Urbana a consolidar, contida entre a Av. do Colégio Militar e a 2ª Circular 

5. Unidade do C.C. Fonte Nova e seu enquadramento 

6. Unidade do complexo escolar de Benfica 

7. Espaço – canal e margem sul da 2ª circular, junto ao limite sul do perímetro do Plano 

Figura 50 - Unidades e subunidades em vigor Figura 51 - Proposta de alteração das subunidades 

 

No âmbito da presente alteração ao PPEULB são mantidas as Unidades, sendo também mantidas 26 

das 27 Subunidades de Gestão previstas no Plano anterior, embora possam existir algumas 

alterações aos seus limites, nomeadamente: 

- As subunidades 1.1 e 1.2 que integram o Empreendimento Colombo e o interface com áreas de 

estacionamento adjacentes, mantêm-se sem alterações; 
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- As subunidades 2.1, 2.2 e 2.3 onde se situa o Hospital da Luz e um conjunto de lotes 

anteriormente previstos mas ainda não construídos (lotes 21, 22, 25, 27, 28, 29 e 30).  

Apenas a subunidade 2.2. sofreu ajustamento no seu limite, por ter havido a necessidade de definir 

um lote novo sob a Av. Marechal Teixeira Rebelo. Foram ainda alterados os limites dos lotes 21, 22, 

25, 27, 29 e 30, previstos no anterior PPEULB. 

Foram criados os lotes 35a e 35b destinados a equipamento. 

- As subunidades 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, e 3.4 correspondentes à Quinta da Granja e áreas adjacentes 

sofreram alterações nos seus limites: 

Na subunidade 3.0 foi ligeiramente acertada a delimitação do núcleo antigo edificado da Quinta da 

Granja de Cima, que se prevê que seja mantido como particular. A área restante desta quinta, 

atualmente particular, deverá ser cedida ao município para complemento da área verde pública 

existente na Quinta da Granja de Baixo; 

Na subunidade 3.1 e 3.3 os limites foram alterados para integrar em 3.3 uma área de cerca de 

550m2, correspondente à cave de 2 edifícios de habitação (lotes IX e M), ilegalmente construída em 

3.0 (área verde). Será assim possível legalizar os edifícios já construídos nos lotes IX e M, sendo a 

área de cobertura das caves situada em área verde, destinada a utilização pública a título perpétuo a 

favor do município, funcionando assim como um complemento da área verde pública (como 

atualmente já sucede); 

A subunidade 3.4, onde se previa no anterior PPEULB a construção de cerca de 22 276m2, foi 

relocalizada e subdividida em duas, 3.4.a e 3.4.b, permitindo um substancial aumento da SP 

relativamente ao Plano de Pormenor anterior, sem implicar uma redução significativa de área verde 

permeável da Quinta. 

- A subunidade 3.5 teve os seus limites alterados. Os lotes II, III e IV, previstos no anterior plano, 

foram eliminados e será futuramente definida a implantação de um novo edifício no local, 

compatível com a localização do geomonumento existente e ainda um ajustamento no limite junto 

ao Lote IX que passa a estar integrado na subunidade 3.3. 

- A subunidade 4.5 é mantida nos seus anteriores limites. O Infantário Pedrita, cuja demolição estava 

prevista no Plano anterior é agora preservado e eventualmente ampliado (não excedendo os dois 

pisos do edifício confinante). 

- A subunidade 5.1 não sofreu alteração nos seus limites. A volumetria do edifício previsto para o 

lote 1690 foi alterada, relativamente ao anterior plano de pormenor, mas tal não implicou o 
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aumento da cércea máxima ianteriormente prevista, de modo a respeitar a integração na frente de 

rua em que se insere. 

- As subunidades 7.1, 7.2 e 7.3 sofreram alterações nos seus limites, por motivo da eliminação da 

antiga subunidade 7.2, destinada a garantir a construção de um túnel entretanto sem efeito, 

passando a ser apenas duas subunidades, a 7.1 e a 7.2 (que substitui a anterior 7.3).  

- As subunidades 8.1 e 8.2 estão estabilizadas, constituem um quarteirão de edifícios de habitação e 

um nó viário. 

- As subunidades 8.3 e 8.4, com limites ligeiramente alterados, são áreas para um futuro silo 

automóvel bem como uma reserva para equipamentos. 

As restantes subunidades, não mencionadas, não tiveram alterações significativas nos seus limites 

relativamente ao anterior Plano. 

  



ALTERAÇÃO ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 
Relatório de Fundamentação 

 

162 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

  julho 2014 

13. COMPROMISSOS URBANÍSTICOS 

A grande maioria dos compromissos urbanísticos assinalados para a área do plano referem-se a 

pedidos de autorização de utilização comércio e serviços, relacionados com o C. C. Colombo. 

Existem também pedidos de alteração, de ampliação, de autorização de utilização e um pedido de 

construção (306/AE-EDI/2009), este ultimo também relacionado com o C. C. Colombo. 

Há ainda a referir o loteamento da Fábrica Simões (14/URB/2008) e respetivas obras de urbanização 

(10/URB/2011) e demolição (584/EDI/2011. 
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Licença de Construção 

Tipologia Nº Processo Procedimento Operação Urbanística Uso Dominante Estado Sub-estado Sentido de Nº do Alvará 

Edificação 768/EDI/2013 Licença Construção 
Serviços   -  Saúde e  
Acção Social Em Apreciação Sem Decisão Sem Despacho Sem Alvará 

Edificação 1391/EDI/2005 Licença Construção Sem Uso Dominante Em Apreciação Com Parecer Sem Despacho Sem Alvará 

Edificação 28/EDI/2011 Licença Construção 
Equipamento colectivo - 
Educação Em Apreciação Sem Decisão Sem Despacho Sem Alvará 

Loteamento e Obras de Urbanização 

Tipologia Nº Processo Procedimento Operação Urbanística Uso Dominante Estado Sub-estado Sentido de Nº do Alvará 

Urbanização 14/URB/2008 Licença Operações de Loteamento Habitação  -  Colectiva Despachado Favoravelmente 
Aprovação e 
Deferimento Sem Alvará 

Urbanização 10/URB/2011 Licença Obras de Urbanização Habitação  -  Familiar Despachado Favoravelmente Deferimento Sem Alvará 

Informação Prévia 

Tipologia Nº Processo Procedimento Operação Urbanística Uso Dominante Estado Sub-estado Sentido de Nº do Alvará 

Edificação 1158/EDI/2006 Aprovação/Outra Informação Prévia Sem Uso Dominante Arquivado Arquivado Arquivo Sem Alvará 

Edificação 1779/EDI/2006 Aprovação/Outra Informação Prévia Sem Uso Dominante Arquivado Fim Tramitação 
Homologação 
Desfavorável Sem Alvará 

Licença/Comunicação Prévia de Ampliação, Alteração, Construção, Demolição 

Tipologia Nº Processo Procedimento Operação Urbanística Uso Dominante Estado Sub-estado Sentido de Nº do Alvará 

Edificação 555/AE-EDI/2006 Licença Ampliação Sem Uso Dominante Despachado Favoravelmente Deferimento Sem Alvará 

Edificação 584/EDI/2011 Licença Demolição Autónoma Habitação  -  Familiar Despachado Favoravelmente 
Aprovação e 
Deferimento Sem Alvará 

Edificação 57/AE-EDI/2006 Licença Alteração Restauração e Bebidas Despachado Favoravelmente Deferimento 50/AE-EO/2013 

Edificação 853/EDI/2010 Licença Alteração 
Equipamento colectivo - 
Saúde e Acção social Despachado Favoravelmente Deferimento 27/OD/2011 

Edificação 57/AE-EDI/2012 Comunicação Prévia Ampliação Restauração e Bebidas Despachado Favoravelmente Admissão 
31/AE-
CPREV/2012 
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14. REDE GEODÉSICA, CARTOGRAFIA E LIMITES ADMINISTRATIVOS 

Foi utilizada a CAOP 2013 para os limites administrativos na área do plano – freguesias. 

A cartografia de base utilizada apresenta as seguintes características: 

• Ortofotocartografia do concelho de Lisboa à escala 1:1.000, produzida pelo Consórcio 

Pregale, Lda/Valverde SIG, S.A.- Cobertura de 2011;  

Sistema de Referenciação Planimétrica: ETRS 89;  

Projeção cartográfica: Transversa de Mercator; Exatidão Planimétrica (e.m.q.) <= 0.18m;  

Processo de Homologação n.º 2013-10-14/ Proc. 233/DGT;  

Precisão posicional nominal de reprodução: 0 m;  

Propriedade: Câmara Municipal de Lisboa 

• Informação oro-hidrográfica tridimensional do concelho de Lisboa à escala 1:1.000, 

produzida pelo Consórcio Pregale, Lda/Valverde SIG, S.A.- Cobertura de 2011;  

Sistema de Referenciação: ETRS 89;  

Projeção cartográfica: Transversa de Mercator - Datum Altimétrico Cascais;  

Exatidão Posicional Altimétrica <=0.3m;  

Processo de Homologação n.º 2013-10-14/ Proc. 233/DGT;  

Propriedade: Câmara Municipal de Lisboa 

• A Precisão Posicional Nominal (PPN) de reprodução das saídas gráficas encontra-se 

identificada no rótulo das peças desenhadas do plano e no quadro seguinte, e foi calculada 

de acordo com a seguinte fórmula: 

PPN = SQRT (EPP^2 + (DPL * FER * DAC)^2), em que: 

EPP = Exatidão Posicional Planimétrica da Cartografia (m); 

DPL = Deformação da plotter (mm/m); 

FER = Fator de Escala da Reprodução; 

DAC = Dimensão da área cartografada, segundo o rolo do plotter (m) 
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Peças Desenhadas  

(Des. n.º) 

FER 

 

DAC  

(m) 

EPP  

(m) 

DPL 
(a)

  

(mm/m) 

PPN 

 

1.1, 1.1a; 2.1, 5; 7; 8; 9; 10; 11; 

13.1 a 13.7; 15 
2000 0,811 0,18 0,003 4,87 

6; 12; 14 5000 0,410 0,18 0,003 6,15 

 

(a) plotter HP Designjet 5500 60 by hp 
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FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

 

  



FFIICCHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOOSS  DDEE  PPLLAANNOO  DDEE  PPOORRMMEENNOORR  
N.º 5 da Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro 

 
Modelo n.º 3 

 

 
Designação 

 
Modalidade Específica  
Plano de intervenção no espaço rural  
Plano de pormenor de reabilitação urbana  
Plano de pormenor de salvaguarda  

 
Localização 

 
Região/Nut II 
 
Município  
 
Lugar    

 
 
Valores globais   
 
Área de intervenção do plano  
 

Área de intervenção do plano em solo urbanizado …………………………………...……….            ha  
 
Área de intervenção do plano em solo programado ..……………………………………   …            ha  
 
Área de intervenção do plano em solo urbano .……………………………………………..…………                     ha 
 
Área de intervenção do plano em solo rura l.…………………………………………………………….                     ha 
 
Área de intervenção do plano (total) ….……………….……………………………………………………………………..      ….  ha 
 

 
Estrutura ecológica  
 

Área da Estrutura Ecológica Urbana ……………………………………………………..…..                    m2

 
Área da Estrutura Ecológica Municipal (em solo rural) ……………………………………                    m2

 
Área da Estrutura Ecológica Municipal (total) …………………………………………………………….                   m2

 
 
Espaços de utilização colectiva  
 

 
Área de equipamentos  públicos de utilização colectiva …………………………………..                m2

 
Área de espaços verdes utilização colectiva ……………………………………..………                      m2

 
Área de espaços urbanos de utilização colectiva ………………………………………….                   m2

 
 
Infraestruturas urbanas 
 

 
Área de circulação viária e estacionamento marginal ……………………………….……                  m2

 
Área de circulação pedonal …………………………………………………………….……                      m2

 
Área de infra-estruturas de circulação (total) ………………………………………………………………….              m2

 
 
População 
 

População existente……………………………………………………………….…………….                      hab 
 
População prevista …………………………………………………………….……………….                      hab 
 
População (total) ……………………………………………………………………………………………..                       hab 
 

Fonte: Gestão Territorial. Fichas de Dados Estatísticos, Vs 2, www.dgotdu.pt . © DGOTDU 2008 
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Modelo n.º 3 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Número de lotes ou parcelas 

Existentes   

Previstas  

Número de lotes ou parcelas (total)  

Número de fogos 

Habitação colectiva   

Habitação unifamiliar  

Número de fogos (total)  

 
 
 
 

Número de camas turisticas   

Áreas de construção [m2]  Equipamentos  
 

Área de solo 
[m2] 

Área de 
construção 

[m2] 
Habitação   Educação   

Comércio   Desporto   

Serviços   Saúde   

Turismo   Cultura   

Industria   Cemitérios   

Estacionamento   Administrativos   

Outros   Segurança Pública   

   Segurança Social   

   Outros 

 

  

Área de construção (total)      

 
 Número de lugares de estacionamento 
 

Público    
 Privado 
 
 

 

Número de lugares de estacionamento (total)o  
 

 
 Área de implantação  

Área de impermeabilização equivalente  
 
 
 
 

Volume de construção 

 
 
 
 

Indicadores 
 
 

 

Índice de utilização   (Iu = ∑Ac / As)   

Índice de ocupação   (Io = (∑Ai / As) x 100)  % 

Índice de impermeabilização  ( Iimp = (∑Aimp / As) x 100)    

Índice volumétrico  ( Iv  = ∑V / As)  m3 /m2

Número máximo de pisos          

Moda do número de pisos   

Densidade habitacional   (Dhab = F / As)  fogos / ha 

Densidade populacional (com população prevista)  (Dhab = P / As)  
 

hab / ha 
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Modelo n.º 3 

 

 

 

(A desdobrar tantas vezes quantos os Instrumentos de Gestão Territorial que altera ou revoga) 

Articulação 

Enquadramento em Instrumentos de Gestão Territorial  

 IGT que altera ou revoga (indique se altera ou revoga 
na totalidade ou apenas as disposições abrangidas): 

Nome do IGT alterado ou revogado  

Disposições alteradas ou revogadas  

 

 

Data de preenchimento da ficha              /        / 
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